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  :تقديـــــم

يف عامل السياسة، مثة ظواهر ال حرص لها تستحق، وبفعل جاذبيتها، أن يجهد 

ها وأمنـاط تفاعالتهـا املرء نفسه بالتفكري بها والتأمل فيها ملعرفة أسبابها ومكونات

فعامل السياسة هذا، بظـواهره املتنوعـة واملتعـددة، ميثـل . والنتائج املرتتبة عليها

العامل الواقعي الذي نعيشـه ونتعامـل ونتفاعـل مـع حقائقـه عـىل نحـو يـومي 

ومستمر، حتى أن األمر دفع بالبعض إىل أن يصـف وجودنـا الـذايت بأنـه وجـود 

بعاً دون أن نسقط من حسابنا اعتبارات أخرى لها هذا ط. سيايس بالدرجة األوىل

  . صلة بهذا الوجود وكينونته

ـث بنـا إىل وضـع هـذه الدراسـة  كان موضوع الظاهرة، هـو الـدافع الـذي حٍّ

سؤال له وجاهته املنطقية وطاملا كان حارضاً يف أذهان الكثري من الباحثني  ومبعثه

  ول املسـببات التـي مهـدت إىل هـذا السـؤال يـدور حـ. واملعنيني بالشأن األمرييك

  أن ترتقــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة املنزلــة التــي هــي عليهــا اليــوم مجســدة 

  . بذلك مقولة القـوة العامليـة الغـري قابلـة ألي منـازع، بـل املتحديـة ملـن ينازعهـا

  اومثل هذا الوصف يجعل من الواليات املتحدة ظاهرة تستحق دراسته 

هـل أن هـذه . ، تشتق أسئلة وتسـاؤالت أخـرىمن هذا السؤال، املحوري

املكانة هي نتاج الحتمية التاريخية حيث تدخلت قوى وعوامل عدة ال دخـل 

تسـاوقاً (لإلرادة اإلنسانية يف صياغة قوانني حركتها، ورسـم وتوجيـه مسـاراتها 

لتتالىش، بقوة فعلها، قـوى ) مع منطق املثيولوجيا األمريكية يف االختيار اإللهي

كانت مـؤثرة عـىل املرسـح الـدويل، ولتمهـد مـن ناحيـة أخـرى، لحالـة  دولية

أو أن األمــر ال يُعــد بجملتــه اال اســتثامر عقــالين . االنفــراد والتفــرد األمــرييك

لظروف مواتية أسهمت يف تشكيلها وبنائها اإلرادة اإلنسانية املـؤطرة بالنزعـة 

  . الرباغامتية
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رشـ مـن أدبيـات متعلقـة بالواليـات الواقع، أننا وبعد دراسـتنا ملـا كُتـب ونُ 

أن : املتحدة األمريكية، تكشفت أمامنا عـدة مقاربـات منهـا، ويـأيت يف مقـدمتها

الطريقة التي تشكلت مبوجباتها ومقتضياتها الواليات املتحدة كانت حقاً فريدة 

من نوعهـا وملفتـة لالنتبـاه، ذلـك أنهـا خرجـت عـن السـبل املألوفـة واألمنـاط 

فاملتعارف عليه أن الدولة، أيـة . تشكلت بها وقامت عليها الدولالتقليدية التي 

دولة، هي نتاج شـعب متجـانس يف قيمـه وعاداتـه وتقاليـده وطريقـة حياتـه، 

يرتبط أبنـاؤه بتـاريخ ميثـل البوتقـة التـي انصـهروا فيهـا عـرب عقـوده الطويلـة 

ثقافتها  املتطاولة لتخلق فيام بعد مجموعة اجتامعية متجانسة يف تفكريها ومنط

وأهــدافها ومصــالحها املشــرتكة، مــن خــالل تواجــدها جغرافيــاً عــىل أرض متثــل 

. موطنها األصيل حيث يتوارثها األبنـاء عـن اآلبـاء، واآلبـاء عـن األجـداد، وهكـذا

الواليات املتحدة األمريكية افتقـرت، ومنـذ البدايـة، إىل هـذه العنـارص البنائيـة 

شــعب هــذه الدولــة، التــي ). رثــةشــعب متجــانس، تــاريخ مشــرتك، أرض متوا(

تشكلت فـيام بعـد، هـو نتـاج مجموعـات برشـية مهـاجرة مختلفـة يف أصـولها 

ومتباينة يف عاداتها وتقاليدها، وبالتـايل، هـي غـري متجانسـة يف منظومـة بنائهـا 

ومل يكن التاريخ شفيعاً لها بعد أن انقطعت هذه . الفكرية والحضارية والثقافية

كام مل تكن الجغرافيا قريبة منهـا أو مختصـة . التاريخيةاملجموعات عن أصولها 

متنوعـة ) جغرافيـات(بها، ذلك أن هذه املجاميع البرشية الوافـدة جـاءت مـن 

  . لتسكن أرض هي ليست ملكاً لها

وهكذا، ورغم االنحراف الواضح يف املسار التقليدي لتشكل الدولـة، متكنـت 

ا، تكـوين دولـة وصـفت فـيام بعـد هذه املجاميع البرشية، املهاجرة من أوطانه

بالدولــة القاريــة، ومــن ثــم الدولــة العامليــة التــي متكنــت مــن فــرض ســلطانها 

  . اإلمرباطوري من دون منازع
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هي، أن الشخصية األمريكية متيزت، ومنذ لحظة تشـكلها،  املقاربة الثانية

خـر بالنزعة الرباغامتية الحادة التي دفعت، ويف مناسـبات عـدة، إىل إقصـاء اآل 

فضـالً عـن . املتفـردة) الذات األمريكية(و) األنا(وتهميشه، مقابل التأكيد عىل 

ُعرفــت عــىل الــدوام مبيولهــا الواضــحة نحــو ) أي الشخصــية األمريكيــة(أنهــا 

تجنبـاً لصـفة ) العنـف املرشـوط(ونقـول . املغامرة والجنوح للعنف املرشـوط

  . التعميم واإلطالق يف مامرسة العنف واللجوء إليه

وهكذا، مثة مفردات تحكمت بالشخصية األمريكية وجعلت منهـا شخصـية 

، املغـامرة، تعظـيم الـذات، التحـدي، )املرشوط(متميزة إىل حٍد واضح، كالعنف 

كل هذه املسميات انعكست عـىل مظـاهر السـلوك . الرباغامتية ومتجيد املنفعة

قواعد السلوك  وميكن تلمس آثار ومظاهر هذه املفردات يف. والثقافة األمريكية

عـامل (، )عـامل املـال والتجـارة(، )عـامل السـينام(، )عامل الرياضـة(يف مجاالت عدة 

لكـن، ينبغـي أن ال يُفهـم مـن هـذا . وما إىل غري ذلك) عامل السياسة(، )الصناعة

وال نقـول الرسـمي (الوصف أنه تعميم يشمل كل تفاصيل السـلوك االجتامعـي 

إال أنها، وبكل األحوال، متثل ).  نحو غالبحيث تتمظهر فيه هذه املفردات عىل

  . ظاهرة تتميز بها الشخصية األمريكية

تتحدد بـأن القـيم السـامية التـي ترفعهـا الواليـات املتحـدة  املقاربة الثالثة

الحرية واملساواة والعدالة والدميقراطية وحقوق (كشعار معلن، والتي تجسدها 

يف حـني تضـعف . ال عىل الشعب األمـرييكال تظهر دالالتها يف الغالب إ ) اإلنسان

قيمة وفاعلية هذا الشعار، شعار القيم السامية بكـل مفرداتـه، عنـدما يحملهـا 

ولـيس . الخطاب السيايس واإلعالمي ويروج لها خـارج حـدود الواليـات املتحـدة

أدلَّ عىل صحة هـذا االدعـاء مـن التنديـد والنقـد الجـارح الـذي يصـل إىل حـد 

املناداة األمريكية بنرش الحريـة وتطبيـق العدالـة واملسـاواة  التشكيك مبصداقية

 الخ، وهو النقد الذي يوجهه كثـري مـن... والدميقراطية، ومراعاة حقوق اإلنسان 
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الكتّاب واملثقفني والساسة واملسؤولني من داخل الواليات املتحدة قبل أن يأيت 

  . من خارجها

بالشـأن األمـرييك، ومـا ملسـناه  تظهرها الدراسات املعنيـة املقاربة الرابعة

من خطل فكري ومنهجي وقعـت فيـه عنـدما انشـغلت بدراسـة الظـاهرة يف 

. نتائجها، وليس بالوقوف عىل جذورها ومصادرها والدوافع التـي قـادت إليهـا

العديد من هذه الدراسات تناولت الظـاهرة األمريكيـة منـذ الحـرب العامليـة 

والـبعض اآلخـر منهـا . د الحـرب البـاردةالثانية، مشددة يف تركيزها عـىل عقـو 

يف حني ذهـب فريـق ثالـث . انرصف إىل دراستها منذ انهيار االتحاد السوفيتي

إىل دراســة إســرتاتيجية الواليــات املتحــدة وسياســتها الخارجيــة منــذ أحــداث 

ومثل هذا التشخيص ال يلغي طبعاً . 2001سبتمرب / الحادي عرش من أيلول 

الج البدايات األوىل لنشأة وتكوين الواليات املتحـدة وجود نتاج فكري رصني ع

منذ اللحظة التي بدأت فيها املوجـات البرشـية املهـاجرة والوافـدة إىل األرض 

وعليه، وجدنا أن املنهج العلمي يف تحليل هـذه الظـاهرة، الواليـات . الجديدة

 املتحدة، يفرض علينا تتبع مسارها منذ بدايته بهـدف الوقـوف عـىل العوامـل

املوضــوعية والسياســات العمليــة التــي مكنتهــا مــن تبــوء هــذه املكانــة عــىل 

  ... الصعيد العاملي 

  . ومن هللا التوفيق
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  :مدخل متهيدي

تاريخياً، ومن منظور حضاري، وموروث ثقايف، مل تشكل الواليـات املتحـدة 

، دولــة 1776األمريكيــة، كــام نعرفهــا اليــوم وحتــى إعــالن االســتقالل عــام 

ى الدقيق للكلمة وبنفس املقاييس التي نهضت عليها العديد من الدول باملعن
فهي وحتى القرن الثـامن عرشـ مثّلـت . سواء داخل القارة األوربية أو خارجها

. أرضاً مفتوحة ملئات من الهجرات البرشية نزحـت إليهـا مـن منـاطق عديـدة
تاليـة فمنذ وقت مبكر من القرن السادس عرش تعرضت القارة إىل هجرات مت

جغرافية، أو دوافع اقتصادية حتـى  -بدأت بالرحالت الكشفية ألغراض علمية 
تحولت فـيام بعـد إىل هجـرات جامعيـة ضـخمة ومنظمـة حولـت مسـاحات 
شاسعة من القارة املوحشة إىل أرايض تسـكنها تجمعـات سـكانية مـن أصـول 

  . وثقافات متنوعة
النفـوذ األسـباين الـذي بـدأ يف البداية، تعرضت القارة، ويف أجزاء منها، إىل 

ومل . باكتشاف املكسيك، ثم امتـد تحـرك األسـبان إىل فلوريـدا، ثـم كاليفورنيـا
يقترص األمر عىل األسبان، إمنا أصبحت القارة موضـع تجـاذب وتنـافس بيـنهم 
وبني الربتغاليني الذين أخذوا ينظرون بعـني القلـق إىل تنـامي النفـوذ اإلسـباين 

ــذي  ــق ال ــك القل ــا، ذل ــد فيه ــد توح ــف إال بع ــه أن يتوق ــدراً ل ــن مق مل يك

، حيـث ضـمت اإلمرباطوريـة 1850اإلمرباطوريتني األسبانية والربتغالية عـام 

اإلسبانية أمالك الربتغال يف أمريكا، وأصبحت تلك األمالك تابعـة لإلمرباطوريـة 
  . اإلسبانية

 الفرنسيون من جانبهم قاموا أيضـاً باكتشـافاتهم شـامل القـارة حتـى وصـل

، التـي سـميت فـيام بعـد بــ )سانت لـورانس(إىل منطقة  1536توغلهم عام 

  ، إال أن املحـاوالت الهامـة1540، وتأسس فيها مركز تجاري فرنيس عام )كندا(
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ــام  ــدأت ع ــد ب ــت ق ــدا كان ــتقرار يف كن ــة 1608لالس ــيس مدين ــك بتأس   ، وذل
  ). كوبيك(

يون تحقيـق إىل جانب الفرنسيني، حاول بعـد ذلـك الهولنـديون والسـويد
إال أن محاوالت االستيطان الضخمة كان قد بدأ بها اإلنكليـز . وجود لهم هناك

ـقي ألمريكـا  الذين استقروا يف بادئ األمر يف املناطق السـاحلية للشـاطئ الرش
أول مستوطنة إنكليزية أقـيم فيهـا مركـُز تجـارٌي ) فرجينيا(ومثلت . الشاملية

طنات اإلنكليزيـة لتكـون يف النهايـة ، وبعدها تواىل إنشاء املسـتو 1607عام 

ثالث عرشة مستوطنة أو مستعمرة كانت األساس فيام بعد لتكوين جمهوريـة 
  . الواليات املتحدة األمريكية

بادئ األمر، كـان دافـع املغـامرة والسـعي وراء التجـارة والـربح يقـف وراء 
شـته إال أن عامـل االضـطهاد الـديني الـذي عا. عملية إنشـاء تلـك املسـتوطنات

مثل أهم العوامل التـي دفعـت ) كالفن(إنكلرتا ضد التيار اإلصالحي الذي قادُه 
  . باملئات من املواطنني اإلنكليز إىل الهجرة إىل األرايض الجديدة

كان التيار الديني يدعو إىل إصالح الكنيسـة اإلنكليزيـة عـن طريـق تقـويم 
  يــدعو إىل إقامــة  كــام كــان. تعاليمهــا وتبســيط طقوســها يف الصــالة والعبــادات

كنيسة مستقلة وفق قيم ومبادئ مسيحية متنورة ومتحررة تسمو عىل ما كانت 
تؤمن به الكنيسة اإلنكليزية بأفكارها التقليدية التي وصـفت بأنهـا باليـة وغـري 

ومل يقترص هذا التوجه الديني املتحرر واملتنور آنذاك والـذي . متطورة ومتخلفة
ة إصالح الكنيسة اإلنكليزية فقـط، بـل كـان يـدعو إىل عملي) كالفن(كان يقوده 

أيضــاً إىل فصــل ســلطة امللــك عــن ســلطة الكنيســة، وأن ال ســلطان وال ســيادة 
) كـالفن(للسلطة الدينية عىل السلطة الزمنية أو السياسـية، األمـر الـذي عـرّض 

وأتباعه من اإلصالحيني املتنورين إىل عملية قمع واضطهاد ملا ينطوي عليه منـط 
ريهم وطروحاتهم من مخـاطر ميكـن أن تـؤدي إىل تقـويض ركـائز الكنيسـة تفك

  . اإلنكليزية والسلطة امللكية عىل حٍد سواء
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أو مقاطعـة ) سـكرويب(كان معظم هـؤالء الـدعاة اإلصـالحيني مـن قريـة 
يف هولنـدا ) ليـدن(ومع زيادة اضطهادهم هاجروا إىل . اإلنكليزية) نوتنكهام(

. إىل األرايض الجديــدة 1620ديســمرب  11وا يف بــادئ األمــر، ومنهــا هــاجر 

) زهـرة الربيـع(أي ) May Flowerمايفالور (وجاءت رحلتهم عىل السفينة 
عـىل ) بليمـوث(يف منطقـة أسـموها ) ماتشوسـتس(التي استقرت عىل ساحل 

هؤالء املهاجرون األوائل أطلـق علـيهم تسـمية . اسم ميناء إقالعهم من إنكلرتا
الـــذين اســـتمرت هجـــرتهم مـــع ازديـــاد ) الطهوريـــون(أو ) البيورتـــانيون(

مــن إنشــاء ســت مــن املســتعمرات  1640اضــطهادهم حتــى متكنــوا عــام 

  . اإلنكليزية يف األرايض الجديدة
ومـن الجامعـات اإلنكليزيــة األخـرى التــي هـاجرت إىل األرايض الجديــدة 

  . )كارولينا الشاملية(و) ماريالند(، حيث استقرت يف )الكويكرز(كانت من 
فقـد وفـد إىل األرض . يف الواقع، مل تكن إنكلرتا املصدر الرئيس للمهاجرين

الجديــدة، وألســباب متعــددة، سياســية واقتصــادية واجتامعيــة، أو هربــاً مــن 
الحرب وويالتها، الكثري من األملان، والكثري من سكان أيرلندا الشـاملية بسـبب 

ـا ثم الوافـدين إلي. الفقر وسوء األوضاع االقتصادية هـا مـن اسـكتلندا وسويرس

ربع مليون نسمة، ثم أخذ العدد  1690وفرنسا، حتى بلغ عدد السكان عام 

مليـون ) 2.500(سـنة تقريبـاً، حتـى بلـغ العـدد ) 25(يتضاعف مرة كـل 

وقد انصهروا جميعـاً يف ثقافـة هـي مـزيج مـن الصـفات . 1775نسمة عام 

  . األرض الجديدةاإلنكليزية واألوروبية تكيفت وفق األحوال يف تلك 

، توطدت دعائم املستعمرات الثالثة عرشـة، 1750وهكذا، وبحلول عام 

تشكل . مليون نسمة تشكلت يف أربع قطاعات محددة) 1.5(محتوية حوايل 
) رودايالند(و) ماتشوستس(وضمت ) نيوانكلند(القطاع األول من مستعمرات 

ع حتى وصـلت إىل بالتوس) نيوانكلند(واستمرت ). هيوهافن(و) كونكتيكت(و
  . املحيط الهادي
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) نيـوجريس(و) نيويـورك(ضم املستعمرات الوسطى وهـي،  القطاع الثاين،
ــلفانيا(و ــر(و) بنس ــد(، و)رديالوي ــم ). ماريالن ــد ض ــث، فق ــاع الثال ــا القط أم

أما ). جورجيا(، و)كارولينا الشاملية(، و)فرجنينيا(املستعمرات الجنوبية وهي، 
الريـف (مـن الرشـيط السـاحيل، أو مـا عـرف بــ القطاع الرابـع، فقـد تكـون 

) جورجيـا(شـامالً إىل ) مـني(وقد امتد هذا القطاع من ). الحدود(أو ) الداخيل
  . جنوباً 

وعىل ذلك استقرت املستوطنات يف النهاية عىل ثـالث عرشـة، كانـت هـي 
ــات املتحــدة ــي شــكلت الوالي ــدماج بعــض . الت ــك بعــد تحــول وان ــان ذل وك

، )رديالويـــر(، )كونكتيكـــت(، )رودايالنـــد(، )تسماتشوســـ(املســـتوطنات 
كارولينــا (، )ماريالنــد(، )بنســلفانيا(، )نيويــورك(، )نيــوجريس(، )نيوهامشــاير(

  ). جورجيا(، و)فرجينيا(، )كارولينا الجنوبية(، )الشاملية
) كونكتيكـت(، و)رودايالنـد(و) نيوانكلنـد(جميع هـذه املسـتعمرات، عـدا 

ة كبـرية، وهـم أصـالً معارضـون للسـلطة السياسـية شكل فيها البيوروتان أغلبيـ
والدينية يف بريطانيا، حيث كانت محكومـة مـن قبـل بريطانيـا بواسـطة حـاكم 
معني من قبلها ويتمتع بسلطات واسعة، فهو يتوىل اإلرشاف عـىل شـؤون األمـن 
وإدارة القوات املحلية فيها، وكان يسـاعده مجلـس استشـاري أعضـائه معينـون 

وإىل جانبـه . ويقوم مبهام السلطة القضـائية العليـا يف املسـتعمرة من قبل امللك
ونتيجـة . مجلس متثييل يقوم بدور السلطة الترشيعية وله سلطات مالية واسعة

من السلطات املمنوحة للمجالس التمثيلية يف كل مستعمرة سيكون لهـا دور يف 
  . يف إنكلرتاتقليل سلطات الحاكم املعني، بل وحتى منافسه السلطة امللكية 

ومــع ذلــك، وعــىل الــرغم مــن مــرور عقــود مــن الــزمن عــىل هــذا الوضــع 
السيايس، أخذ الشـعور باالسـتقالل والرغبـة يف االنفصـال عـن بريطانيـا يتنـامى 

  . تدريجياً لدى مستوطني هذه املستعمرات
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ملسـتعمري ) لنـدن(متثلت أوىل إرهاصات االستقالل عندما سمحت رشكـة 

 1618التمثيـل الحكـومي، حيـث وجهـت الرشـكة ســنة فرجينيـا بـالحق يف 

تعليامت تضمنت قراراً إىل الحـاكم املعـني بـأن مـن حـق األحـرار مـن أهـايل 
املزارع أن ينتخبوا ممثلني عنهم يشرتكون مع الحاكم واملجلس املعـني يف سـن 

  . قوانني لصالح املستعمرة
. ائل الترشـيعكان دور املجالس املنتخبـة محـدوداً يف بدايـة األمـر يف مسـ

لكن هذا الدور أخذ يتنامى ويتضخم حتى أصبح املستوطنون ميتلكون ناصية 
وقد متسك املسـتوطنون بحقهـم خاصـة يف اإلرشاف املـايل والترشـيع . السلطة

وحق فرض الرضائب، وباعتبارهم جمعية ترشيعية ممولة لألنشطة التنفيذيـة 
وعـىل مـر . لسياسـاتالحكومية، فإن هـذا يعطيهـا الحـق يف مامرسـة هـذه ا

الســنني اســتولت املجــالس التمثيليــة عــىل ســلطة الحكــام وعــىل صــالحيات 
هيئاتهم االستشارية وانفصل مركز إدارة املستعمرات بالتـدريج مـن لنـدن إىل 

  . عواصم املقاطعات األمريكية
وإزاء هـذا التطــور يف العالقـة بــني الحكومـة الربيطانيــة ومســتعمراتها يف 

، حاولت الحكومة الربيطانية تعديل هـذه العالقـة والحفـاظ األرايض الجديدة
ورأت حكومـة التـاج الربيطـاين أن مـن بـني املسـالك التـي . عىل اسـتمراريتها

ينبغي تصويبها وتعديلها ليك تضمن بريطانيا نفوذاً مطلقاً يف القارة الجديدة، 
  . رضورة مواجهة النفوذ الفرنيس املتنامي فيها

اكمة يف بريطانيا االنفراد مبقـدرات القـارة وأن ال يكـون كان رأي النخبة الح
لها منافس، يف الوقت الذي قام الفرنسيون بالعديـد مـن االكتشـافات اسـتمرت 

، حيث شملت ممتلكاتهم مساحة شاسـعة 1750وحتى عام  1634من عام 

من الشامل إىل الجنوب تضم قسامً كبـرياً مـن كنـدا ووادي املسيسـبي والقسـم 
   وسط من أرايض الواليات املتحدة حالياً، وهي كلها أراض شكلت هالالًالغريب األ 
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ضخامً حول مستعمرات الساحل اإلنكليزي املمتد من كنـدا يف الشـامل حتـى 
ــالحهم  ــدياً ملص ــداً وتح ــز تهدي ــربه اإلنكلي ــذي اعت ــر ال ــاً، األم ــدا جنوب فلوري

ـاع ا لـذي جسـدته وممتلكاتهم مام عجل يف حتمية الرصاع املسلح، ذلـك الرص

انتهت بهزمية الفرنسيني حيث اضـطروا بعـدها إىل  1755حرب طاحنة عام 

، وفرضت عليهم رشوط املنترص، إذ تنـازلوا 1763التفاوض مع بريطانيا عام 
ـقية  إلنكلرتا عن كل أرايض كندا وعن األرايض اململوكـة لهـم عـىل الضـفة الرش

بال رويك والنهـر فقـد تنـازلوا أما أرايض لويزنا الواقعة بني ج. لنهر امليسيسيبي
وبـذلك تكـون . عنها ألسبانيا والتـي تنازلـت يف مقابلهـا عـن فلوريـدا إلنكلـرتا

فرنسا قد خرست كل أراضيها يف شامل القـارة األمريكيـة ومل يعـد هنـاك مـن 
منافس يف األرض الجديدة إلنكلرتا إال أسـبانيا، والتـي مل يحسـب لهـا اإلنكليـز 

سطولها العظيم األرمادا، كام أن أسـبانيا كانـت قـد حساب بخاصة بعد غرق أ 
  . ركزت اهتامماتها بتنظيم شؤونها يف املكسيك

وهكذا أصـبح الطريـق مفتوحـاً إىل الغـرب األمـرييك وبـال حـدود، وهـي 
مشكلة بحـد ذاتهـا كرسـت أعبـاًء ثقيلـة عـىل صـانعي القـرار الربيطـانيني يف 

ــك التوســع، بــل أنهــا رمبــا كانــت الرشــ  ارة األساســية يف تحريــك مواجهــة ذل
األمــريكيني نحــو ثــورة أدت إىل اســتقالل تلــك املســتوطنات، وخاصــة بعــدما 
ظهرت لهم من قدرات عسـكرية وإداريـة وطنيـة بـرزت هنـا أو هنـاك أثنـاء 

  . دعمهم لإلنكليز يف مواجهة الفرنسيني

، بدأت تظهر بـوادر التباعـد ووهـن العالقـة بـني 1763بعد صلح باريس 

جــورج (ت وســكانها والــوطن األم إنكلــرتا، وخصوصــاً بعــد أن تــوىل املســتوطنا
الحكم يف بريطانيا متبعاً سياسات أريد بها زيادة سيطرة بريطانيـا عـىل ) الثالث

مستعمراتها يف العامل الجديد، وهي سياسات ولـدت نفـوراً متزايـداً بسـبب مـن 
  توطنات تتطلـع املركزي، يف الوقت الـذي كانـت فيـه املسـ -طابعها الدكتاتوري 
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  إىل نــوع مــن التحــرر واالســتقالل الــذايت يف جوانــب حياتهــا االقتصــادية 
  . والسياسية

كــان للعامــل االقتصــادي دور كبــري يف تصــدع العالقــة بــني التــاج الربيطــاين 
ــالقوانني والترشــيعات  ــك ب ــل ذل ــد متث ــا الشــاملية، وق واملســتعمرات يف أمريك

ـائبية التـــي فرضـــها ب عـــىل  1765-1764ريطانيـــا عـــام الكمركيـــة والرضــ
مـام رتـب أرضار ) كقانون السكر وقانون العملـة وقـانون الدفعـة(املستعمرات 

وقـد أثـارت هـذه السياسـات ردود . مبصالح رجال األعـامل والتجـار األمـريكيني
أفعال قويـة لـدى سـكان املسـتعمرات إىل الحـد الـذي دفـع بـالزعيم األمـرييك 

  . ات للعمل ضد القوانني والترشيعات الجديدةبدعوة املستعمر ) صموئيل آدمز(

ـائب وبفضـل تـدخل رجـال  وأمام تزايـد معارضـة األمـريكيني لهـذه الرض
األعامل اإلنكليـز الـذين تـأثرت تجـارتهم باملقاطعـة األمريكيـة التـي جعلـت 
صادرات إنكلرتا للمستعمرات تـنخفض للنصـف، تراجـع برملـان لنـدن وألغـى 

جـورج (ي رضيبـة الشـاي التـي أرص امللـك الرضائب عـدا رضيبـة واحـدة هـ
  . عىل االحتفاظ بها) الثالث

كان له دور يف إعادة مظـاهر التـوتر يف العالقـات ) موضوع الشاي(إال أن 
و ملا كان أكرث الشـاي املسـتهلك . بني بريطانيا ومستعمراتها يف القارة الجديدة

لتجعل من عملية يف أمريكا  مهرباً، فقد عملت بريطانيا عىل تخفيض أسعاره 
تهريبه قضية خارسة، األمر الذي شّل أعامل التجار املحليني وجعلهـم يثـورون 

  . ضد هذه السياسة التي كبدتهم خسائر كبرية
عامل آخر أسهم بدورة يف تأزم العالقة بـني بريطانيـا واملسـتعمرات متثـل 

 بإلقـاء 1777ديسمرب  6بإقدام مجموعة من الوطنيني يف مدينة بوسطن يف 

حمولة ثالث سفن بريطانية محملة بالشاي يف البحر األمـر الـذي أثـار موجـة 
  إىل أقـرار) جـورج الثالـث(عارمة من االستياء الربيطاين دفعت مبلك بريطانيـا 
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:  خمسة قوانني وصفت بأنها جائرة للرد عىل ترصـفات سـكان مدينـة بوسـطن
أعطـى حـق تعيـني : ثانيهـا. أولها إغالق مرفأ بوسطن حتى يدفع مثـن الشـاي

. مستشاري مساتشوستس للملـك بعـد أن كـانوا ينتخبـون مـن قبـل السـكان
اعطاء الجيش اإلنكليزي املرابط يف املستعمرات حق مصادرة الفنـادق : وثالثها

  . والحانات واملنازل إلسكان جنوده

الذي ) كويبك(قانون  1774إضافة إىل ذلك، أصدر الربملان الربيطاين عام 

هـذا القـانون أعطـى الحكومـة . الوقـع عنـد األمـريكيني عامـة كان لـه أسـوأ
الربيطانية الحق بتنظيم أوضاع األرايض التي غنمتها إنكلرتا من فرنسا بطريقة 

كـام فـرض . أكرث حزماً وانضباطاً يف ذلك الوقت من بقية املستعمرات األخـرى
رايض هذا القانون رقابة قويـة عـىل التوسـع يف هـذه املنـاطق وجعـل رشاء األ 

بغيـة وضـع هـذه األرايض تحـت . واإلقامة فيها يخضع ملوافقة وإجازة خاصـة
. سيطرتها املبارشة، ومنع بقية املستعمرات من السيطرة عليها أو املتاجرة فيها

أثار غضب األمريكيني ذلك ألنه أقام بوجههم سداً يحـول دون ) كويبك(قانون 
  . اناته الزراعيةتوسعهم يف الغرب الغني مبوارده األولية وإمك

وكام سبقت اإلشارة، فإن هذه اإلجراءات ولـدت ردود أفعـال قويـة لـدى 

يف  1774سـبتمرب  15سكان املستعمرات مام دفع نـوابهم إىل االجـتامع يف 
مدينة فيالدلفيا التخاذ مواقف وإتبـاع سياسـات معاديـة للقـوانني اإلنكليزيـة 

أطلق عىل هذا املـؤمتر (صادية دفاعاً عن مصالح مستعمراتهم السياسية واالقت
  ). تسمية مؤمتر فيالدلفيا أو اجتامع الكونجرس األول

، ملـك )جـورج الثالـث(وهكذا، وبدالً من إبداء قـدر مـن املرونـة، أقـدم 
إنكلرتا، عىل سياسات متعنتة ومتصلبة دون أن يدرك حجم ومقدار التحـوالت 

صــالحهم السياســية التــي كانــت تطــرأ تــدريجياً عــىل مفــاهيم األمــريكيني وم
  وهذا مام دفع بسكان املسـتعمرات إىل تبنـي الخيـار العسـكري. واالقتصادية
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والدخول يف معارك مع القـوات الربيطانيـة وقـاموا بطـرد الحكومـات امللكيـة 
  . املعينة واستلموا إدارة األمور للدفاع عن مناطقهم

، هـو أن فكـرة ما يلفت االنتباه يف خضم هذه األوضاع بوتائرها املتسارعة
االستقالل، استقالل املستعمرات عن التاج الربيطـاين، مل تكـن مطروحـة حتـى 
ذلك التاريخ، وكانت القناعة الظاهرة لدى سـكان املسـتعمرات ونـوابهم هـي 
إمكانية الوصول إىل حلول سلمية تضمن مصالح األمريكيني مـن خـالل درجـة 

  ).الثالث جورج(من املرونة ميكن أن يبديها ملك بريطانيا 

ــايس  10ويف  ــايو / م ــاين  1775م ــا الث ــؤمتر فيالدلفي ــد م اجــتامع (عق

وكـان مـن ). تومـاس جفرسـون(و) بنيامني فرانكلني(حرضه ) الكونجرس الثاين
أبرز وأهم القرارات التي اتخذها املـؤمتر، والتـي سـيكون لهـا شـأن يف تقريـر 

محـارب يخـص  مصري املستعمرات، هو القرار املتعلق بتشكيل جـيش أمـرييك
كــل املســتعمرات ال واحــدة منهــا، وإصــداره أوراق ماليــة بــدالً مــن العملــة 

كام منح الكونجرس، يف مؤمتر فيالدلفيـا، سـلطة تكـوين حكومـات . الربيطانية
  . محلية مبعزل عن اإلدارة امللكية الربيطانية

هذه التطورات، عـىل صـعيد املسـتعمرات، قـادت مـرة أخـرى الحكومـة 
) جـورج واشـنطن(إىل أن تدخل حرباً مع الجيش األمـرييك بقيـادة الربيطانية 

مـن إنـزال هزميـة عسـكرية بـالجيش الربيطـاين،  1776الذي متكن يف ربيع 

وهنــا أخــذت فكــرة . ومــن ثــم طــرد قــوات االحــتالل مــن األرايض األمريكيــة
االنفصال واالستقالل تطـرح نفسـها بكـل جديـة هـذه املـرة، وأصـبحت متثـل 

وكان مـن بـني العوامـل التـي غـذت . عاً عىل األمريكيني تحقيقهطموحاً مرشو 
  :هذه الفكرة وعملت عىل تفعيلها

) بـاين(األفكار التي أشـاعها وروج لهـا الكاتـب األمـرييك املعـروف آنـذاك . 1

   Commonاإلدراك الجمعي (والتي تضمنها مؤلفه الذي حمل عنوان 

  



 

20 
  

Sense(،  قطاعـات واسـعة مـن والذي كان لـه تـأثري كبـري يف إقنـاع
كانـت تـدعو ) بـاين(أفكار . األمريكيني يف تأييد وتبني فكرة االستقالل

إىل أن يحكم األمريكيني أنفسهم مبعزل عن أي سـلطة خارجيـة حيـث 
يكون وضعهم عند ذاك أفضل بكثري من حكومـة تهـيمن علـيهم مـن 

كام كانت أفكاره تدعو إىل إقامة حكومـة متحـررة مـن قيـود . الخارج
  . م ملك أورويب جائر ومستغلوظل

ضعف تأييد الشعب الربيطاين لحرب تخوضها بريطانيا خارج أراضـيها، . 2

وهـذا مـا . األمر الذي أضعف من قوة قضية تثـار الحـرب مـن أجلهـا
انعكس أيضاً عىل عملية جمع املتطوعني لها واالستعانة بجنود مرتزقة 

ــ ــل حــافزاً قوي ــال يف قضــية ال متث ــان للقت كــل هــذه . اً لهــممــن األمل
االعتبارات أضعفت الروح املعنوية لـدى املقـاتلني وأدائهـم القتـايل يف 
ساحة املعارك، مام سـهل مـن عمليـة انـدحار بريطانيـا أمـام الجـيش 

  . األمرييك

السياسات املتصلبة التي أتبعتها الحكومة الربيطانية تجاه املستعمرات . 3

  . مام قاد إىل عرقلة جهود السالم
عوامل، ومع تسارع تطورات األحـداث وتـداعياتها، أضـعفت كثـرياً هذه ال

من رابطة والء املستعمرات للتاج الربيطـاين، وأوجـدت، يف األشـهر األوىل مـن 

، استعداداً نفسياً لدى سكانها لتقبل فكرة االنفصال، بـل والقتـال 1776عام 

  .دفاعاً عنها

ا إىل الكـونجرس بـاقرتاح من فرجيني) يل(، تقدم الزعيم 1776يوليو /يف متوز

  وقـد لقـي هـذا االقـرتاح تأييـداً . يدعو املستعمرات ألن تكون دوالً حـرة مسـتقلة
) فـرانكلني، جفرسـون، وآدمـز: (عاماً فشكلت لجنة من خمسة زعامء مـن بيـنهم

  يوليـو أقـرت الوثيقـة التـي / ويف الثاين مـن متـوز . مهمتها إعداد وثيقة االستقالل
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عد إدخال تعديالت عديـدة عليهـا مـن قبـل الكـونجرس، ثـم ب) جفرسون(أعدها 
يوليو موضحة للعامل والدة أمة جديـدة / أعلنت بشكلها النهايئ يف الرابع من متوز 

وقد أبرزت هذه الوثيقة للعامل األسباب التي دعت األمريكيني لالنفصال . مستقبلة
سـية عنـد عن العرش اإلنكليـزي، وحـددت الخطـوط الرئيسـة للمعتقـدات السيا

أن البرش خلقوا متساويني وأنهم منحوا من قبل خالقهم حقوقاً ثابتـة (األمريكيني 
  ). من بينها حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة

ويف الواقع، مل يكن األمريكيون يف حربهم مع الربيطانيني مجردين من دعـم 
ــة لهــم مــت كانــت فرنســا يف مقدمــة هــذه القــوى التــي دع. القــوى الخارجي

األمريكيني باملساعدات العسكرية والكثري من املتطوعني الفرنسيني الذين وجدوا 
ــة  ــة والعدال ــادئهم يف الحري ــثلهم ومب ــريكيني انتصــاراً مل ــوار األم يف انتصــار الث

واصطفت إىل جانب فرنسا كل من أملانيا وروسيا وبولونيـا يف تقـديم . واملساواة
وإذا كانت املسـاعدات الفرنسـية عـام . نيالخربات العسكرية للمقاتلني األمريكي

محدودة وغـري معلـن عنهـا، إال أن الحكومـة الفرنسـية، وبعـد انتصـار  1777

، اتخـذت 1777ضـد القـوات الربيطانيـة عـام ) ساراتوكا(األمريكيني يف معركة 

وقد تطور هذا املوقـف ليصـل إىل حـد االعـرتاف . موقف التأييد الرصيح للثورة
  . لواليات املتحد، تاله عقد معاهدة تحالف بني الطرفنيرسمياً باستقالل ا

وهكذا، دخلت فرنسا الحرب بصورة علنية ضد إنكلرتا باملال والسالح، ولتقـف 
إىل جانبها بعد ذلـك كـل مـن أسـبانيا وهولنـدا يف دعمهـم وتأييـدهم للثـورة مبـا 

يـا إىل إخـالء فيالدلف 1781يحتاجونه من مساعدات، مـام اضـطر بريطانيـا عـام 

ثـم تتابعـت الهـزائم يف وادي . بسبب محارصة األسطول الفرنيس وتهديده للمدينة
أوهايو مام كرس سلطة األمريكيني يف القسم الشاميل، ثم استمروا يف معاركهم ضد 

 1782ومـا أن جـاء عـام . اإلنكليز حتى استولوا عىل مقاطعة كارولينـا الجنوبيـة

  ،ن كـــل املرافـــئ األمريكيـــةحتـــى كـــان األمريكـــان قـــد طـــرودا اإلنكليـــز مـــ
   



 

22 
  

لتنهي الحرب  1783وأجربت إنكلرتا، إثر ذلك، عىل توقيع معاهدة نهائية عام 
  . بني الطرفني

وبانتهاء حرب االسـتقالل بـات األمريكيـون أحـراراً يف أن يقيمـوا مجتمعـاً 
جديداً وفق األفكار السياسية التي آمنـوا بهـا، وهـي أفكـار أوربيـة املنشـأ يف 

الحرية والعدالة واملسـاواة وتبنـي الفكـر الـدميقراطي يف مامرسـة موضوعات 
السلطة وتداولها وإدارة املجتمـع، وهـي أفكـار سـنجد فـيام بعـد كيـف أنهـا 

  . تغريت يف مسارها عرب تاريخ التجربة األمريكية

، تم إقرار الدستور، ويف يناير 1789بعد انتهاء حرب االستقالل، ويف عام 

. مهــام رئاســة الواليــات املتحــدة) جــورج واشــنطن( مــن نفــس العــام اســتلم
وعندها انرصفت الجهود إىل بناء الدولة يف مختلف ميادين الحيـاة السياسـية 

فرتكـز االهـتامم عـىل عمليـة التخطـيط االقتصـادي . واالقتصادية واالجتامعية
كام انرصفت الجهود لتطـوير القطـاعني الصـناعي . والبحث عن موارد جديدة

.  املنـاطق الشـاملية والجنوبيـة مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـةوالزراعي يف
وكذلك كان البد من االضطالع باملهام امللحة بتشـكيل حكومـة بـأجهزة قويـة 

تومــاس (فأنشــأ الكــونجرس وزارة الخارجيــة وعــنّي . تبــدأ يف مامرســة أعاملهــا
) هـاملتونالكسـندر (كـام أنشـأ وزارة املاليـة وعـنّي لهـا . وزيراً لها) جفرسون

كـام أنشـأت هيئـة قضـائية اتحاديـة هـي املحكمـة العليـا . وزيراً عىل رأسـها
املكونة من ثالثة دوائر قضائية، إضـافة إىل ثـالث عرشـة محكمـة يف الواليـات 

  . كلها لضامن تنفيذ القوانني الفدرالية

إال أنه، ورغم الجهود املبذولة لبناء الدولة ومؤسسـاتها، فـإن الـبالد مل تكـن 
فعىل الصعيد الداخيل، كـان . يدة عن جملة مشاكل داخلية كانت أم خارجيةبع

هناك خالف، وإن حسم فيام بعد، و من هم يؤيدون لفكرة الدولة الفدرالية يف 
  ظل حكومة مركزية، ومن هم مؤيدين لوجود دولة مستقلة تنضوي تحت لـواء 
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رايف بني الشامل كذلك كان هناك انقسام عىل أساس جغ. سلطتها جميع الواليات
فالشـامل كـان ميثـل منطقـة إقليميـة . والجنوب له خصـائص مهنيـة أو حرفيـة

يف حني متيز اإلقليم الجنـويب بالنشـاطات . صناعية، وبالتايل كان اقتصاده صناعياً 
ـائب . الزراعية، وكان اقتصاده زراعياً  ومام عمق من هـذا االنقسـام قـانون الرض

فالشـامل . عـىل البضـائع املسـتوردة) هـاملتون(الذي فرضه وزير املالية آنـذاك 
ـائب ألنـه وجـد فيهـا حاميـة  الذي كان قد أقام صناعة ناشئة رّحب بهـذه الرض
مفيدة ملصانعه تساعد عىل تطوير اإلنتاج وازدهار الوضع االقتصادي وتحد مـن 

أمـا الواليـات الجنوبيـة فكانـت ال تـزال . منافسة البضائع الخارجيـة املسـتوردة
 اقتصادها عىل الزراعة، فهي تصدر القطن والتبغ وتسـتورد مـن أوربـا تعتمد يف

  . باملقابل البضائع املصنوعة

لذا، فإن الرضائب املفروضة عىل البضائع املستوردة أدت إىل ارتفاع أمثانها 
و أوجدت هذه الرضائب سبباً دامئـاً . وإىل عرقلة التجارة الخارجية يف الجنوب

  . نوب استمر حتى انفجار الحرب األهليةللنزاع بني الشامل والج

أمــا املشــاكل الخارجيــة، فقــد لعبــت هــي األخــرى دوراً كبــرياً يف تعميــق 
) جـورج واشـنطن(ففي السنة التي تسـلم فيهـا . وترسيخ االنقسام االجتامعي

، انـدلعت الثـورة الفرنسـية وأطاحـت بعـرش آل )1789(الرئاسة األمريكية 

الثورة أن أصبحت يف حالة حرب مـع كـل مـن  ومل تلبث فرنسا عقب. بوربون
  . أسبانيا وإنكلرتا والنمسا وبروسيا

، 1778كانت فرنسا ال تزال حليفة للواليات املتحـدة مبوجـب معاهـدة 

وكانت تتطلع إىل املساندة والتأييد من جانب األمـريكيني، خاصـة وأن فرنسـا 
مسـألة التأييـد وقد أحـدثت . قدمت مساعدة كبرية لهم أثناء حرب االستقالل

) جـورج واشـنطن(فريق متحفظ مثلـه : لفرنسا انقساماً يف أمريكا بني فريقني
  وحزبه الجمهوري، إذ كانوا يرون أن املشاغل واملهام الداخليـة تفـرض علـيهم 
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كانت مهام البناء الـداخيل ومعالجـة مشـاكله . االنرصاف والرتكيز عىل معالجتها
ية بالنسبة للقضـايا الخارجيـة، مفضـلني بـذلك السياسية واالقتصادية تحتل أولو

ــة ــارة األوربي ــة يف الق ــراف املتحارب ــاه األط ــاد تج ــف الحي ــان . موق ــني ك يف ح
الدميقراطيون مؤيدين للثـورة الفرنسـية ومتحمسـني لهـا، وكـانوا يـرون أن مـن 
. واجب الواليات املتحدة الوقوف إىل جانب فرنسا يف حربها مع القوى األوربيـة

  . فقد كانت الغلبة للجانب األول، فالتزمت أمريكا جانب الحيادومع ذلك، 

ــبعض  ــا ب ــة األخــرى، إىل جانــب فرنســا،احتفاظ بريطاني ومــن املشــاكل الخارجي
الحصون واملراكز يف املنطقـة الشـاملية، و اعـرتاض سـفنها للسـفن األمريكيـة وتأخـذ 

ورغـم أن هـذه . بحارتها بحجة أنهم مواطنون إنكليز هاربني من الخدمـة العسـكرية
جون (املشكلة قد حلت بني بريطانيا والواليات املتحدة مبوجب املعاهدة التي أبرمها 

، والتـي قضـت بتعهـد بريطانيـا 1794رئيس املحكمة األمريكية العليـا عـام ) جاي
بالجالء عن الحصون واملراكز الغربية، إال أنها أدت إىل إثارة فرنسا التي كانـت آنـذاك 

طانيا، واعتربتها مبثابة نوع من التعـاون بـني حليـف األمـس مـع ألـّد يف حرب مع بري
، مـن جانـب )جـورج واشـنطن(ومام أثار حفيظة الفرنسيني أيضاً إقدام . أعداء فرنسا

آخر، عىل عقد معاهدة مع أسبانيا إلنهاء املشاكل العالقـة بيـنهام وتنظـيم العالقـات 
  . التجارية بني الطرفني

الفرنسية عىل نحو  -يف تدهور العالقات األمريكية أسهمت هذه التداعيات 
حتـى ) جـورج واشـنطن(خلـف الـرئيس ) جـون آدمـز(ملحوظ يف عهد الرئيس 

ويف عـام . وقعت عدة معارك بحرية بني أسطويل البلدين انترص فيها األمريكيون

كادت هذه املعارك أن تتحول إىل حـرب شـاملة عنـدما بـدأت أمريكـا  1798
) نـابليون(لن النفري العام، إال أن انتقال الحكم يف فرنسـا إىل تجمع جيوشها وتع

  . أسهم يف التخفيف من حدة التوتر وأدى إىل زوال خطر الحرب

ـف اهتاممـه إىل 1801الرئاسـة عـام ) توماس جفرسون(عندما توىل  ، انرص
معالجة القضايا الداخلية انسجاماً مع األفكار التي طاملا برش بهـا، وال سـيام أنـه 

  ). كبري مفكري الجمهورية(وصف بـ ي
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عىل بناء حكومة قوية قادرة عىل حاميـة النظـام ) جفرسون(تركز اهتامم 
واألخــذ برضــورات الســري يف عمليــة اإلصــالح االقتصــادي والتنظــيم الرضــائبي 

كـام شـجع . والعمل عىل صـيانة الوحـدة الوطنيـة ومعالجـة الفـنت الداخليـة
سـلطة الدولـة عليـه، خاصـة بعـد انتقـال  عملية التمدد نحو الغـرب وتأكيـد

 1800ملك أسبانيا عـام ) نابليون(مستعمرة لويزيانا إىل فرنسا بعد أن أرغم 

تهديداً مبـارشاً ألمريكـا ودفـع بـه إىل ) جفرسون(عىل ذلك، األمر الذي اعتربه 
عىل رشاءها لقاء خمسة عرش مليون دوالر تدفع له كنوع من ) نابليون(إقناع 

  . دالً من إعالن أمريكا الحرب ضده والوقوف إىل جانب بريطانيااملساومة ب

مبثابـة إنجـاز ) جفرسـون(اعترب األمريكيون هذا العمل الـذي أقـدم عليـه 
كبري ألنه جّنب البالد الحرب وأضاف إليها مساحات كبرية من األرايض الخصبة 

إليهــا  كــام أنــه ســاعد عــىل نقــل املهــاجرين الجــدد. واملــوارد األوليــة الهائلــة
  . وتنشيط عمليات نقل السلع والبضائع واملواد الغذائية إليها

وترتـب عـىل ذلـك أن . استمر تيار الهجـرة إىل الغـرب عـىل نحـو مكثـف

، ومل تلبـث أن تبعتهـا واليـة تينييسـ عـام 1803ضمت واليـة أوهـايو عـام 

: ست واليـات هـي 1821و  1816ثم دخلت االتحاد بني عامي . 1809

  . سبي، الينوي، ألباما، مني، وميسوريأنديانا، ميس

  وهكذا، أخذ الغرب ينمو ويتطور بصورة مدهشة بعد أن تالقت وتصـاهرت 
فيه أجناس عديدة أقامت بصورة كبرية مجتمعاً جديداً يختلف إىل حد كبري عن 

مـثالً صـار لسـكان  1830ففـي عـام . املجتمع املوجـود يف الشـامل والجنـوب
باً نصف سكان الواليات املتحدة مجتمعاً ال يـرتبط إىل الغرب الذين ميثلون تقري

حد كبري بتقاليد وعادات العامل القديم، إذ تم تفعيل العديد من القيم املرتبطـة 
ــة  ــة الفردي ــية امللكي ــرد، وقدس ــة الف ــد حري ــة، وتأكي ــق املنفع ــل وتحقي   بالعم

  كيـة مـن وهي قيم ستلعب دوراً كبرياً يف رسم معـامل الشخصـية األمري... وغريها
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الناحية الفكرية والسياسية واالقتصادية، بـل أنهـا سـتلعب دور يف صـياغة منـط 
الحياة االجتامعية وسـلوك األفـراد سـواء داخـل املجتمـع األمـرييك، أو يف إطـار 

  . التعامل الخارجي

ويف هــذا االســتهالل، كــان مــن بــني العالقــات املميــزة يف تــاريخ الواليــات 
، وهي حرب لعب فيها العامـل االقتصـادي، وكـام املتحدة هي الحرب األهلية

  . سنعالج ذلك، دوراً كبرياً يف إثارتها والدفع إليها

منــذ البدايــة كانــت الواليــات الشــاملية قــد متيــزت بنــوع مــن الحرفيــة يف 
املجاالت الصناعية والتجارية واملاليـة، مكونـة بـذلك مجتمعـاً يختلـف متامـاً يف 

تلك التي متيـزت بهـا الواليـات الجنوبيـة التـي  نشاطاته ومنط حياته وقيمه عن
  .امتهنت النشاط الزراعي، وبالتايل وصفت كونها تشكل مجتمع زراعي تقليدي

ــي  إذن واقــع املجتمــع األمــرييك، وبســبب مــن العوامــل االقتصــادية الت
ثقافة املجتمع الزراعي يف الجنوب بكل : تحكمت فيه، أفرز نوعني من الثقافة

تقليديـة، وثقافـة املجتمـع الصـناعي الشـاميل الـذي حكمتـه عاداته وقيمـه ال
  . الخصائص التي جاء بها العرص الصناعي وما رافقه من قيم وثقافات جديدة

نتيجة لهـذا التقسـيم يف نـوع العمـل الـذي مارسـه أهـل الشـامل وأهـل 
الجنوب، متيز الشامليون بتطورهم الرسـيع ومـدخوالتهم الضـخمة واملرتفعـة 

إال أن رسعة التقدم تلك كانت تحمل يف طياتهـا أخطـاراً . الجنوب باملقارنة مع
كامنة هددت استمرار التوافق واالنسـجام اإلقليمـي، ذلـك أن هـذه الفـوارق 
الثقافية واالجتامعية أوجدت نوعني من االنتامء دون أن يكـون هنـاك انـتامء 

لخـالف وأخذت املصالح املتعارضة تزيد من هوة ا. واضح لهوية وطنية واحدة
  . واالختالف، وعىل مر السنني، بني الشامل والجنوب

كان أهل الجنوب بعيدون، بسـبب مـن طبيعـة نشـاطهم االقتصـادي، عـن 
 األرباح الضخمة التي يحققها رجال األعامل من أهل الشامل من خالل النشـاط
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ـائب ـاء والتعـاريف والرض وقـد أرجـع أهـل . الصناعي وعمليـات البيـع والرش
أخرهم إىل توسـع الشـامليني ومحاولـة بسـط نفـوذهم عـىل الجنوب سبب تـ

غري أن الشامليني اعتربوا سبب تأخر الجنوبيني عنهم إمنـا يعـود . واليات أخرى
  . إىل نظام الرق املعمول به والذي طاملا عارضوه

هناك قضايا أخرى عديدة رسخت مظاهر االنقسام بني الشامل والجنـوب 
الغرض منهـا حاميـة الصـناعة األمريكيـة مـن مسألة الرضائب التي كان : منها

لقـد . املنافسة بفرض رسوم مرتفعة عىل البضائع والسلع املستوردة من أوربـا
ـائب سـكان الجنـوب الزراعـي الـذين يعتمـدون عـىل تصـدير  أثار نظام الرض
املنتجات الزراعية ليشـرتوا بثمنهـا منتجـات صـناعية أوروبيـة التـي ارتفعـت 

  . رضائب الجمركية عليهاأمثانها نتيجة فرض ال

لقد فّرس قانون فرض التعرفة الجمركية من قبـل الواليـات الجنوبيـة بأنـه 
يوفر الحامية للمنتجات الصناعية ألهل الشامل لتعود باملكاسب عليهم منهـا، 
إن تلك املنتجات سيتم ترصيفها يف األسـواق الداخليـة عـىل امتـداد الواليـات 

هـذا . سة ألية منتجات صناعية خارجية مستوردةاألمريكية بعيداً عن أية مناف
فضالً عن أن ترصيف الناتج الصناعي يف األسـواق الداخليـة سـيجعل أصـحاب 

  . املصانع يتحملون كلفة نقل وتسويق منتجاتهم إىل األسواق الخارجية

ـائب بـرزت مسـألة أخـرى هـي قضـية البنـك  ومع مسألة الحاميـة والرض
فبيـنام كـان الشـامليون . خـالف بـني الفـريقني املركزي التي كانت أيضـاً مثـار

يريــدون تنظــيم املصــارف الوطنيــة، وإيجــاد بنــك مركــزي قــوي، كــان رجــال 
الجنوب يعارضون قيام هذه املؤسسة ويرون فيها وسيلة تسـاعد الدولـة مـن 

  . خاللها أصحاب النفوذ ورجال املال واألعامل عىل زيادة ثرائهم

ففي الوقت الـذي كـان فيـه الشـامليون . هناك أيضاً قضية توزيع األرايض
يريدون من الدولة أن توزع أراضيها الواسعة يف الغـرب مجانـاً عـىل املـزارعني 
الصغار وعىل املهـاجرين الجـدد، كـان قـادة أهـل الجنـوب، وجلهـم مـن كبـار 
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املزارعني، يرون أال توزع الدولة أراضيها إال مقابل أمثان مرتفعـة، رغبـة مـنهم يف 
األرض بطبقــة كبــار املــزارعني وملنــع انخفــاض أســعار املنتجــات  حرصــ ملكيــة

وملا كان أكرث سكان الشامل من العاملني يف التجارة والصـناعة والنقـل، . الزراعية
فقد كان يهمهم زيادة عدد املزارعني واملساحات املزروعة ليتمكنوا من الحصول 

  . عىل حاجاتهم بأسعار منخفضة

أســهمت يف تعميــق االنقســام بــني الشــامل مــن املشــكالت األخــرى التــي 
إذ ورثت الواليات املتحدة، مع مجمل ما ورثتـه عـن . والجنوب هي قضية الرق

هـذه . السلطات اإلنكليزية، مشـكلة وجـود عـدد كبـري مـن العبيـد يف أراضـيها
الظـروف القاسـية التـي كـان يعيشـها العبيـد يف : املشكلة كان لها بعدان، األول

وسوء معاملتهم واستغاللهم للعمل سـاعات طويلـة مقابـل  مزارع أهل الجنوب
فكـان يتمثـل بأعـدادهم املتزايـدة، إذ كـان أهـل : أما البعد الثـاين. أجور ضئيلة

وملعالجـة هـذه املشـكلة . الجنوب يستقدمون الكثري منهم للعمـل يف مـزارعهم

يف و . تجارة الرقيق واستريادهم من الخارج 1807منعت الواليات املتحدة عام 
ق كانـت الحاجـة _الوقت الذي أخذت واليات الشامل تحرر عبيدها ومتنـع الـر

بل أن الرقيق أصبح األسـاس الـذي يقـوم . إىل هؤالء يف تزايد مستمر يف الجنوب
عليه اقتصاد الجنوب، حيث متارس زراعة القطـن وقصـب السـكر يف مسـاحات 

ومـع تزايـد عـدد . واسعة، وظروف مناخية مل يعتد الرجل األبيض عـىل تحملهـا
الرقيــق يف الجنــوب كانــت تتزايــد الــدعوة يف الشــامل لتحريــرهم ولــرفعهم إىل 

  . مستوى مواطن مساٍو للرجل األبيض

من هنا، كانت مصـالح أهـل الجنـوب تقتيضـ التوسـع يف اسـتثامر األرايض 
غري . الزراعية وإقامة واليات جديدة، األمر الذي يتطلب املزيد من حيازة الرقيق

شامليني املناهضـيني للـرق وقفـوا بالضـد مـن فكـرة الرقيـق وعملـوا عـىل أن ال
  وقد تزايدت وتائر هذا املوقف املناهض لتجـارة الرقيـق واسـتغاللهم . محاربتها

  
مع انتشار املثل العليا واألفكار الدميقراطية واالهتامم بالعدالـة االجتامعيـة بـني 
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  . الطبقات

ف بني الشامل الصـناعي والجنـوب استمرت قضية الرقيق قامئة وموضع خال 
، الــذي اســتلم رئاســة )لينكــولن(الزراعــي عقــود عــدة لتتخــذ يف عهــد الــرئيس 

إذ . ، منحى آخر للسري قدماً نحو املواجهة املسلحة1860الواليات املتحدة عام 
وجدت واليات الجنوب يف انتخابه فرصة مناسبة لتتحـرر مـن ارتباطهـا القـديم 

  . يؤمن لها مصالحها كام تريد وكام يريد سكانها باالتحاد الذي مل يعد

وأعلنـت عـام ) كارولينـا الجنوبيـة(أخذت زمام املبادرة االنفصـالية واليـة 

أن االتحاد القائم بينها وبني بـاقي الواليـات قـد انحـل، ومل تلبـث أن  1860

جورجيا، أالباما، فلوريدا، مسيسـبي، لويزيانـا، (تبعتها ست واليات أخرى هي 
وقبل أن يتسلم الرئيس الجديد صالحياته عقدت الواليات السبعة ). اسوتكس

/ وأعلنت يف الثامن مـن شـباط) أالباما(يف والية ) مونتجمري(مؤمتراً يف مدينة 

ــر  ــم  1861فرباي ــرف باس ــد ع ــاد جدي ــاممها يف اتح ــات (انض ــف الوالي حل

) يسجيفرسـون دايفـ(وانتخبت الواليـات الجديـدة رئيسـاً لهـا هـو ). املتحدة
  . لرئاسة الدولة الجديدة

بطـالن هـذا ) لنكـولن(أعلـن الـرئيس  1861مارس / يف الرابع من آذار 

مرونـة كبـرية ) لنكـولن(وقد أبـدى . االتحاد ورفض انفصاله عن بقية الواليات
إال أن . ورغبة يف املصالحة بهدف عودة الواليات إىل الوضع الذي كانـت عليـه

  . لعودة واملصالحةالجنوبيني رفضوا كل محاوالت ا

بادر الجنوبيون بالعمل العسكري  1861إبريل / يف الثاين عرش من نيسان 
ــات أخــرى هــي . ضــد الشــامليون ــات االنفصــالية والي كــام انضــمت إىل الوالي

، األمـر الـذي اضـطر فيـه )أركنساس، كارولينـا الجنوبيـة، فرجينيـا، ومسيسـبي(
   ىل أرض الواليـات املتحـدةالشامليون دخول الحـرب، ودارت معـارك طاحنـة عـ

عاصمة الجنـوبيني ) ريتشموند(بني الشامليني والجنوبيني انتهت بسقوط مدينة 
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قائـد الجيـوش الجنوبيـة ) يل(وعىل أثرها استسلم الجرنال . بأيدي جيش االتحاد

إبريـل / نيسـان  12قائـد الجيـوش االتحاديـة يف ) كراند(مع رجاله إىل الجرنال 

حرب األهلية التي أوقعت بني الفريقني خسـائر فادحـة، وبذا انتهت ال. 1865

  . وخاصة بالجنوبيني حيث دارت الحرب عىل أراضيهم ودمرت ممتلكاتهم

إتبـاع سياسـات ملعالجـة ) لنكولن(بعد انتهاء الحرب األهلية، حاول الرئيس 
أوضاع الجنـوب املرتديـة والعمـل عـىل عـودة الواليـات الجنوبيـة إىل الشـاملية 

ا عىل قدم املساواة، فضالً عن وضـعه سياسـة لتعمـري املـدن الجنوبيـة ومعاملته
بعـد خمسـة ) جون بـوث(وإعادة بنائها، إال أنه مل يلبث أن اغتاله ممثل اسمه 

ـحياً يف واشـنطن ليحـل  أيام من انتهاء الحرب األهلية أثنـاء حضـوره عرضـاً مرس
 إعـادة االتحـاد الذي تابع مرشوع لنكولن يف) أندروجونسن(محله نائبه وخلفه 

بني الواليـات األمريكيـة وإعـامر مـا دمرتـه الحـرب بالنسـبة للواليـات املتحـدة 
  . الجنوبية، وكذلك تطبيق قانون إلغاء الرق يف كامل الواليات األمريكية

بعد هذه األحداث الدامية سيكون مثة توجه جديـد يف السياسـة األمريكيـة 
تحدة، وخصوصاً مع نهاية العقد السـابع بعد أن استقرت األوضاع يف الواليات امل

إذ أخذ االهتامم ينرصف إىل رضورة االنتشار والتمركز يف . من القرن التاسع عرش
الداخل األمرييك، ومن ثم التطلع إىل االنتشار والتمدد خارج النطاق اإلقليمي يف 

  .سياق االرتقاء نحو العاملية
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  الباب األول

  

  

  –لسيايس األسس البنيوية للفكر ا

  االسرتاتيجي األمرييك
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  :تقديـــــم

يبدو من الصعوبة مبكان، وألغـراض علميـة موضـوعية، تحليـل 
. السلوك السيايس ألية دولة مبعزل عن مكونات بنائـه الفكريـة

فالفعل السيايس ال يأيت من فراغ فكـري، ذلـك أن هـذا الفعـل، 
إذا كان داخلياً أو خارجياً، ال ترتسـم معاملـه، وبغض النظر عام 

سواء أكان ذلك وفق سياق التعامـل مـع الظـواهر، أم يف إطـار 
تحديد مالمح الوحـدة الدوليـة النـاتج عنهـا ذلـك السـلوك، إال 

ــة  ــات فكري ــق معطي ــة -وف ــلوك . أيديولوجي ــى، أن الس مبعن
السيايس أليـة دولـة مـا هـو يف الحقيقـة إال انعكـاس ملضـمون 

نائها الفكري، حيث تسـعى إىل ترجمتـه عـىل أرض الواقـع يف ب
  . إطار تعاملها مع اآلخرين

وبقدر تعلق األمر بالواليات املتحدة، سيكون للعقيدة الدينيـة، 
الكالفيني، وما آمنـت بـه مـن أفكـار  -مبضمونها الربوتستانتي 

اقتصادية جاء بها عرص النهضة، دور كبـري يف تحديـد  -سياسية 
لشخصية األمريكية ومنط تفكريها سـواء يف التعبـري عـن معامل ا

ــا  ــارج محيطه ــرين خ ــع اآلخ ــا م ــة تعامله ــا، أم يف طريق ذاته
  . اإلقليمي
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  الفصل األول

  األيديولوجية الدينية/ األساس الفكري الديني

  

لعبت األفكار واملعتقدات الدينيـة التـي جـاء بهـا اآلبـاء املؤسسـون، دوراً 
ديني يتوافق مع  -اجتامعي  -سس الالزمة لبناء نظام سيايس كبرياً يف إرساء األ 
وهذه العقيدة املنحدرة من الديانة الربوتستانتية، أوجـدت . عقيدتهم الدينية

فقـد حمـل املهـاجرون . منذ البداية جواً دينياً ال يزال قامئـاً حتـى يومنـا هـذا
ــانيني، أو الطهــوريني ــذين الجــدد، أو مــا اصــطلح عــىل تســميتهم بالبيورت ، ال

اســتوطنوا األرض الجديــدة منــذ بدايــة القــرن الســابع عرشــ، حملــوا معهــم 
الكالفينيــة بهــدف تطبيقهــا يف بلــد جديــد  -العقيــدة الدينيــة الربوتســتانتية 

ومجتمع بكـر، وهـي العقيـدة التـي سـيكون لهـا شـأن ال ينـازع يف زرع قـيم 
ة عىل الصـعيد وأفكار وقواعد سلوك مؤثرة ليس يف صياغة الشخصية األمريكي

االجتامعــي، إمنــا أيضــاً يف صــياغة العقــل األمــرييك ومــنهج التفكــري الســيايس 
  .الرسمي يف السياسة الخارجية والعالقات الدولية

ترى العقيدة الدينية الربوتستانتية الكالفينية، أن الدين هو الضامن الوحيـد 
خروية هي امتداد وأن الحياة األ . للفضائل القومية التي تسمح بالنجاح الدنيوي

كـام تـذهب هـذه . للحارض، وأن ما يجنيه اإلنسان فيها هو نتاج عمله الدنيوي
العقيدة إىل اعتبار أن اإلميان هو الذي ينقذ اإلنسان دامئاً، وهو الذي يقـوده إىل 
الخالص من كل خطيئة، وأن من يصيبهم الخـالص هـم ليسـوا كـل النـاس، إمنـا 

فاإلميـان بـاهلل هـو طريـق الخـالص و . انهم باهللفقط أولئك الذين يتميزون بأمي
  و هنـا يكـون اإلميـان مبثابـة املعيـار املميـز بـني الخـري.لخلق عـامل بـال خطيئـة
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والرش، بني اإلنسان الصالح واإلنسان السيئ الذي ال يحظـى بـاحرتام اآلخـرين 
فاإلميان هو أساس الفضيلة، والفضيلة هـي . فحسب، إمنا ليس له مكان بينهم

  .)1(سبيل الوحيد إىل الخالص والفوز بالعامل   اآلخرال

فاإلميـان ال . كام تربط العقيدة الدينية الربوتستانتية مسألة األميان بالعمل
قيمة له، أو أنه ال يكتمل، ما مل يتحـد مـع العمـل، ذلـك أننـا نعـيش يف هـذا 

يق العمل وهذا االستحقاق ال يتأىت إال عن طر. العامل  ليك نستحق العامل اآلخر
وهكـذا سـيتعايش . النافع الذي يحقق الذات اإلنسانية ويـنعم عليهـا بـالخري

إن . اإلميان والعمل عىل نحو ثابـت لـيك يقـود املواقـف الدينيـة واالجتامعيـة
هـي ديـن ) الكالفينيـة -التي هي جـوهر العقيـدة الربوتسـتانتية (الطهرانية 

عمـل املرفـوع إىل مصـاف وال. الفعل والجهد والعمـل املنـتج داخـل الجامعـة
ولـن يكـون النجـاح . الفضيلة يحكم عليه وفقاً لنتائجه وبالطريقة الرباغامتيـة

االجتامعي وكسب األمالك والخريات والرثوات سـوى مكافـأة وتجسـيد مـادي 
واملال والرثاء حينام ميثالن العمل ويرمزان إىل النجـاح، أمنـا يشـهدان . للفضيلة

دينية، وعندئذ تغدو الرثوة عالمة التقـدير املرشـوع عىل قيمتنا االجتامعية وال
يف املجتمع، كام أن الرثاء قابل، يف نفـس الوقـت، ألن يكـون عالمـة االصـطفاء 

  .اإللهي

ومثل هذا االعتقاد الديني بقدر مـا يكـون محفـزاً للعمـل ورافعـاً للكسـب 
ومـا تـزال  والرثاء، فأنه يقدم تفسرياً لعبارة الرثوة والنجـاح املـادي التـي سـادت

ووفق منطق العقيدة الدينية الكالفينيـة تصـبح الـرثوة . تسود الواليات املتحدة
وامتالكها هدفني متالزمني، وعىل األغنياء أن يحافظوا عـىل إنجـازهم ألنهـام، أي 

يدخالن  يف صلب بناء العقيدة الدينية التـي ) توكفيل(الرثوة واملال، وكام يقول 
إذ وفـق هـذه العقيـدة الدينيـة، أن النـاس وهـم . بني عليها املجتمع األمـرييك

  يســعون وراء الحصــول عــىل الــرثوة واملــال، أمنــا يســعون ملرضــاة هللا ألخــرتهم
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أمــا . بســبب عملهــم وجهــودهم، ويجــرون وراء الســعادة والحريــة لــدنياهم
الفقراء، فإن األغنياء غري ملزمني بالبحث عن أسباب فقرهم واكتشـاف كيفيـة 

فاألغنياء كتب عليهم . ذلك أن الغنى والفقر مسألة قدرية إلهية القضاء عليه،
وكـل مـا . العمل واملثابرة والجد، يف حني كتب عىل الفقراء التقـاعس والكسـل

يفعله األغنياء للفقراء هو تقـديم املسـاعدات واملعونـات لهـم، دون الحاجـة 
ذا هو منهج وه. (حتى إىل وضع الربامج الحكومية وامليزانيات املرصودة لذلك

  ).بوش االبن املحافظ دينياً واملجدد يف معالجته للمسألة االجتامعية

ويرى الطهرانيون أنه البد من محاربة الرش وجعل الخري ينترص عليه، وأن 
تأخذ هذه العملية بعدها الشمويل ليتطهر املجتمع بكامله من كل رش كـامن 

وعندما تغدو القـارة  .فيه ألجل خالصه ووضعه عىل طريق الفضيلة والصواب
، )حـدود جديـدة(بال شوائب وال رشور، البد من إيجاد قارة أخرى وامليض إىل 

إن األطهار هم جنود املسيح، واألمريكيـون ). اآلخرين(ونقل كالم هللا، ومتدين 
وهكـذا تضـفي القداسـة عـىل ). جنود الدميقراطية فوق مقـاييس العـامل(هم 

  .نياً اإلمربيالية الثقافية مسوغاً دي

وعــىل الــدوام كانــت الطهرانيــة مطبوعــة بهــذا الهــاجس الرســايل، بهــذه 
التدينيه التي تتجسد يف الخري ملحاربـة الرشـ، ويف رضورة العمـل لحسـاب مـا 

وبالتايل فإن الطهرانية راسخة يف أعامق الحياة اليومية التـي . يعرف بأنه الخري
املجتمـع عـىل نحـو فهـي سـتدفع . يعيشها املجتمع، أي يف الشـعور الجمعـي

عميق، وهي ال تزال قامئة وتعمل بفاعلية حتى يومنا هذا ألنها أصبحت جزءاً 
  . وثيق الصلة بالشخصية األمريكية ومنط حياتها وطبيعة سياستها

ويف ضوء ما تقدم، تربز أمامنا مالحظة جديرة بالتأمل واالنتبـاه، إذ سـتكون 
لسيايس االسرتاتيجي األمرييك منذ املؤرش عىل منهج التفكري الذي حكم السلوك ا

  هذه املالحظـة هـي، أن الـروح الدينيـة هـي التـي . النشأة وحتى وقتنا الحارض
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سادت هذا الوطن منذ نشأته األوىل، وما تزال تعصف به يف عالقته بغريه خـارج 
فالشعب األمرييك، ومن ورائـه فلسـفته السياسـية ومؤسسـات الحكـم، . الوطن

ه من حرية العقيـدة وفصـل الـدين عـن الدولـة، هـو األكـرث بالرغم مام يدعو ل
. نشاطاً يف الدعوة ملذهبه الديني السائد حتى بني املـذاهب املسـيحية املخالفـة

ولعل اليمني املحافظ، أو من يسمون باملحـافظني الجـدد، هـم خـري دليـل عـىل 
  .االجتامعية والسياسية األمريكية -صحة هذه الظاهرة يف الحياة الدينية 

الكالفينيــة التــي يــؤمن بهــا  -إال أن العقيــدة الدينيــة الربوتســتانتية 
الطهوريون أو اآلباء املؤسسون لها وجه آخر لعله أكـرث أهميـة وخطـورة مـن 

فالعقيدة الدينية . القيم األخالقية املبنية عىل اإلميان والفضيلة والعمل الصالح
 -ر لـه وظيفـة رسـالية ال تقترص عـىل هـذه املفـاهيم، إمنـا رافقهـا عامـل آخـ

مبعنــى، أن الــدين ال يقــوم بعمليــة التوحيــد . تبشــريية ذات طبيعــة توســعية
االجتامعي داخل املجتمع األمـرييك فحسـب، بـل أن أمريكـا، وبفضـل قيمهـا 
الدينية التي ترتقي بهـا إىل مكانـة ال تضـاهيها أمـم وشـعوب أخـرى، مكلفـة 

ومثـل هـذه . دودها اإلقليميـةبإنجاز وظيفة رسالية لنرش هذه القيم خارج ح
الوظيفة هي موضع اختيار اإلرادة اإللهية التي ال دخل لإلرادة اإلنسانية فيهـا 

فثمـة اعتقـاد راسـخ وقناعـة سـائدة يف . سوى االنصياع لها وااللتزام مبشـيئتها
املجتمــع األمــرييك، وخصوصــاً عــىل مســتوى رؤســائه، تــذهب إىل أن الدولــة 

رب، وان الشـعب الجديـد هـو شـعب هللا الـذي الجديدة هي مـن اختيـار الـ

  )2(.اختاره بعناية فائقة ضمن خطة إلهية مدبرة للكون

الخطـة اإللهيـة (أو ) اإلرادة اإللهيـة(إن هذه الفكرة املرتكزة عىل مفهوم 
الثقــايف الــديني  -، ســيكون لهــا شــأن كبــري يف صــياغة البنــاء الفكــري )للكــون

كـام سـيكون لهـا تـأثري . الوقـت الحـارضللمجتمع األمرييك منذ نشأته وحتى 
  واضح عىل السياسـة الرسـمية وتوجيـه السـلوك السـيايس الخـارجي للواليـات 

  



 

38 
  

كام أن هذه الفكرة عىل قدر كبري مـن . املتحدة األمريكية نحو العامل الخارجي
األهمية ملا لها من خاصية للتعرف عـىل العوامـل املكونـة لصـورة األمـريكيني 

هــم لشخصــيتهم ومــا متتــاز بــه مــن أســلوب يف التعامــل مــع الذاتيــة وإدراك
فقد اعتقد املهـاجرون األوائـل، أو الطهوريـون بوجـود خطـة إلهيـة . اآلخرين

شاملة للعامل، وان هذه الخطة، التي هي من تدبري اإلرادة اإللهية، يلعب فيها 
ودة الطهوريون بهجرتهم إىل العامل الجديد دوراً هاماً، وان أمريكا كانـت موجـ

ويعتقــد الطهوريــون . يف عقــل هللا ألهــداف محــددة منــذ بدايــة الخلــق
الربوتستانتيون الذين غادروا أوربا واسـتوطنوا العـامل الجديـد هـم شـعب هللا 
املختار، اختارتهم العناية اإللهيـة للخـالص والهـرب مـن فسـاد العـامل القـديم 

نفسـهم بقبائـل وهـم بـذلك يشـبهون أ . وآثامه إلنشاء مملكة هللا عـىل األرض
  .إرسائيل يف هروبها من مرص إىل أرض كنعان

ويعتقد الطهوريون أيضاً، أنهم عىل عالقة تعاهديه مع هللا، وأنهـم رشكـاء 
ـاكة التعاهديـة . يف تنفيذ مهمة حددها هللا لهم يف هذا العـامل وأن هـذه الرش

ا مع الخالق تشمل مهمة خطرية عاجلة وهي تنوير بقية أمم العـامل وهـدايته
ـاكة التعاهديـة جعلـت مـن . وإنقاذها من الجهالة والظالم كام أن هـذه الرش

 -الشعب األمرييك الطهوري مجتمعاً دينياً بتمثـل كنيسـة القديسـني األرضـية 
  .املرئية، وبالتايل فأفراد هذه الكنيسة هم مواطنو مملكة هللا املرتقبة

عتقـدات وسـلوك موقعـاً مركزيـاً يف م) الخطـة اإللهيـة(إذن، احتل مفهـوم 
املجتمع الطهوري األول ورسخ االعتقاد بان يد العناية اإللهية تـتحكم بـأعاملهم 

وكـام يـذهب . ومصريهم كام تتحكم بجميـع األمـور واألحـداث يف هـذا الكـون
أن هللا أصدر أوامر إىل املؤمنني من ) كوتون ماذر(املؤرخ الديني لألمة األمريكية 
جعلهـم يقـررون بـاإلجامع أن يهـاجروا إىل العـامل شعبه من األمـة اإلنكليزيـة، و 

  ومـام. الجديد، أمريكا، وكان هدفهم الوحيد هو حمل مسؤولية تنفيذ قضاء هللا
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لـدى املسـتوطنني  جعل هذا املفهوم، مفهوم الخطة اإللهية، أكـرث عمقـاً وتـأثرياً 
ومكانـاً األوائل هو أنهم، واألجيال التي تلتهم، اعتقـدوا جـازمني أن لهـم دوراً 

مركزيني يف هذه الخطة، حتى أن هللا انتقاهم بالذات لتنفيـذ إرادتـه يف هـذه 
لذا نجد أن الحجاج الطهوريني، واألجيـال األمريكيـة التاليـة، كثـرياً مـا . الخطة

وفـق خطـة ) رسـالة عامليـة(إلنجـاز ) الشعب املختار(يشبهون أنفسهم بأنهم 

  )3(.إلهية لصياغة الكون وتصحيحه

فكار واملعتقدات تم تبنيها منذ وقت مبكر عىل مسـتوى الرؤسـاء هذه األ 
ــح فكــرة التــدخل اإللهــي )جــورج واشــنطن(فــالرئيس األول . األمــريكيني ، وضَّ

ما من شعب مدعو أكرث من شعب الواليات املتحـدة (والعناية اإللهية بالقول 
علـتهم فكل خطـوة ج. إىل شكر هللا وعبادة اليد الخفية التي تقود أمور الناس

). يتقدمون عىل طريق االستقالل الوطني تبدو موسومة بسمة التدخل اإللهي
كام هناك كتاب ومؤرخون أمريكان بالغوا يف متجيد الشعب األمـرييك املختـار 

أن الشعب األمرييك هـو (يرى ) دانيال بورسنت(فاملؤرخ األمرييك . من قبل هللا
ملوعـود عـىل األرض مـن قبـل متجيد إلنجاز إلهي، وأن أمريكا هي الفـردوس ا

أنـه تجسـيد إلرادة (ويضيف يف مبالغته ملكانة الشعب األمرييك فيقـول ). هللا
ومل يكـن شـعب أكـرث يقينـاً مـن سـريه عـىل ... هللا لبناء مجتمع جديد وأصيل

الرصاط املستقيم من الشعب األمرييك الذي هـو شـعب هللا، وكـل خصـم لـه 
  ).يعُد عدواً هلل

أن أمريكـا (، فأنـه يـرى )1701ــ 1631(م مسـتوغون أما الكاتب وليا

وهنـاك فكـرة مامثلـة أفصـح ). أمة جرى اختيار مواطنيها بعناية من قبـل هللا

إن الثـورة العامليـة التـي : (يقول فيهـا) 1845عام )جونسون سوليفان(عنها 

ستبتكر مجتمعاً جديداً سيولد يف الواليات املتحدة بـأمر مـن هللا الـذي يقـف 
  ).ب األمريكينيإىل جان
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ــرييك  ــرئيس األم ــر ال ــدة يف نظ ــات املتح ــز (والوالي ــون آدم ــ 1735ج ـ

ويف نظر كـل . هي املكان املخصص لتحقيق سعادة الجنس البرشي(، )1826

األمريكيني، أن أمريكا هي هذا املكان املحظوظ، هذه األرض املحمية بالعناية 
قالية نحو العاملية، نحـو اإللهية، والتي تنزاح نحوها الحضارة، وهي مرحلة انت

إىل اعتبــار أن ) بنيــامني فــرانكلني(ويــذهب الــرئيس ). تحريــر األرض بكاملهــا
معــززة بأيديولوجيـة لــن يزعزعهــا يشء ابـدأ، وان الواليــات املتحــدة (أمريكـا 

فاملؤسســات والعــادات واملبــادئ األمريكيــة . ســتكون مولــدة ملجتمــع عــاملي
ما بني البرش من اختالفات أيـنام كـانوا مخصصة للتطبيق يف كل مكان، وملحو 

). ورمبا كان هذا التبشري األول ملفهوم العوملة وفق قياسات النموذج األمرييك(
أن أمريكا النموذجية هي، يف رأي مواطنيهـا، أعـىل كعبـاً مـن األمـم األخـرى، 

  ).وهي بذلك مدعوة إىل ملء مركزها نهائياً 

دة التي وضعها سلفه من رؤسـاء عن القاع) بوش االبن(وال يخرج الرئيس 
ال ميكن للمرء أن يكون رئيساً لهذه الـبالد مـن : (الواليات املتحدة عندما يقول

  )4().دون قناعة أننا األمة الوحيدة الخاضعة ألوامر هللا

لـنئ كـان هللا : هذه األفكار كانت من صلب عقيدة الطهوريني، التي تقـرر
من رجال ونساء ومتميزين، فـإن  قد سمح بأن يجتمع يف أرض أمريكية شعب

) رسـالة حكـم العـامل(ذلك قد تم بفعل اإلرادة والعناية اإللهية، التي منحتهم 
  .ذات يوم

، يفرسـ إجـامع 1776وهكذا، قبل وبعد تأسيس الدولة األمريكية سـنة 
أن أمريكا، الدميقراطية، األمنوذج التي اختارها الـرب، ال ميكنهـا إال : الخطابات

رشـدة للطريـق الـذي يجـب السـري عليـه، والقائـدة ملوكـب أمـم أن تكون امل
ومل يَّر اآلباء املؤسسون، ثم مـن بعـدهم النخـب السياسـية والفكريـة . الكون

والثقافية والدينية والعلمية يف كل العصور، أن األمور ميكنها أن تكون مغـايرة 
  ..لهذا االعتقاد



 

41 
 

السـتيطان األوىل، يؤمنـون وهكذا، كان الطهوريون األمريكيون، ومنـذ أيـام ا
ـد الطعـن بهـا رضب مـن  بفكرة غيبية غامضة ال تقبل إال التفسري األحادي، ويعَّ

هذه الفكـرة، والتـي سـيكون لهـا . التكفري والخروج عن نصوص الكتاب املقدس
شأن كبري يف ترسيخ قناعـات ثابتـة يف عقليـة املجتمـع األمـرييك، تـؤمن مبفهـوم 

الذي يذهب إىل أن هللا ضـمن تقـديره وتـدبريه لخطـة و ) التدبري اإللهي للكون(
مبعنى أن هناك تصـميم . الكون والتاريخ، وضع ألمريكا مهمة مقدسة خاصة بها

إلهي يف صياغة الكون، وأن أمريكا، وفق هذه الصياغة، مكلفة برسالة ربانية ألن 
كان كـل (تأكيداً لهذا االعتقاد، ) وينرثوب هدسن(يقول . تكون قائدة لهذا العامل

مواطن إنكليزي قد تعلم منذ طفولته أن ينظر إىل التاريخ عىل أنه مقرر مسبقاً 
، لذلك مل ينظر أحد إىل االستيطان يف أمريكا عىل أنه أمـر عـادي، )بالقدر اإللهي

أن هللا قـد حفـظ بأمريكـا مخبـأه ) (ويلـيم سرتيتيشـ(، أرص 1613فمنذ عام 

توطنة الصـغرية يف فرجينيـا مل يكونـوا لهدف يف ذهنـه، وأن الـذين أنشـئوا املسـ
يعملون إال كوسـيلة لتنفيـذ إرادة هللا وتـدبريه، وأن هللا قـرر أكـامل مهمـتهم يف 

  )5().سعيهم إىل إمتام تحقيق خطته للكون التي يوجه التاريخ كله نحوها

هــذه املعتقــدات الدينيــة لعبــت دور كبــري يف خلــق نــوع مــن الــتالحم 
مرييك وإيجاد رباط محكم ساعد عـىل توحيـد ذلـك االجتامعي يف املجتمع األ 

. املجتمع وأعانه كثرياً عىل التغلب عىل النزعات االنفصالية واملصالح اإلقليميـة
كــام أضــفت هــذه املعتقــدات الدينيــة مشــاعر وأهــداف موحــدة للمجتمــع 
األمــرييك بكــل مكوناتــه الالمتامثلــة إال املعتقــدات الدينيــة، فأعطتــه والءات 

هدافاً واحدة وشجعت عىل بروز قيادة موحدة لألمة، فكان العامل مشرتكة وأ 
 -بعنــارصه البنائيــة التاريخيــة ) األمــة(األقــوى يف توحيــدها، رغــم أن تعبــري 

الثقافية ودالالته امليثولوجية، ال ينطبق كثرياً عـىل األمـريكيني الـذين ينتمـون 
  . إىل أعراق وثقافات وأصول مختلفة ومتنوعة



 

42 
  

احتــل مســاحة كبــرية يف الخطــابني ) مــة واحــدة يف طاعــة هللاأ (إن تعبــري 
فنشـيد . السيايس والديني منذ منتصف القـرن العرشـين وعـىل نحـو مكثـف

قسم الوالء األمرييك، والخطب السياسية املعدة الستالم منصب الرئاسة والتـي 
ــيعهم، وبشــكل  ــريكيني، حرصــوا جم ــة األم ــع رؤســاء الجمهوري ألقاهــا جمي

ذكر فضل هللا وبركاته التي أحاط بها األمة األمريكيـة، وان األمـة تقليدي، عىل 
بل أن ). تصميم التدبري اإللهي(األمريكية والجمهورية األمريكية هام جزء من 

األمر تجاوز ذلـك ليسـمح لدولـة تـؤمن بالحيـاة املاديـة أن تضـع حتـى عـىل 

  ).In God we Trust)  (باهلل نحن نؤمن(عملتها الوطنية عبارة 

إن املالحظة التي تسرتعي االنتباه، وتدعو إىل إثارة نوع من الغرابـة هـي، 
فهـو . أن املجتمع األمـرييك يجمـع مـا بـني نقيضـني يصـعب التوفيـق بيـنهام

مجتمع علامين يفصل بني الدين والدولـة، ومينـع دسـتوره، الدسـتور األمـرييك 
ل صالحيات ومامرسـات وتعديالته، اعتامد الدولة ديناً معيناً، ومينع أيضاً تداخ

الكنيسة والدولة، األمر الذي دفع الكثري إىل االعتقـاد أن أمريكـا أمـة علامنيـة 
بحته ال يؤثر فيها الدين يف سياسة الحكومـة، وال تتـدخل الحكومـة بالشـؤون 

إال أنــه، أي املجتمــع األمــرييك، هــو أيضــاً مجتمــع متــدين، يشــكل . الدينيــة

، تســيطر علــيهم معتقــدات دينيــة تثــري 80%املتــدينون فيــه نســبة تتجــاوز 

تساؤالت كتلك التي أثارتها النظريات اإللهية التي تربط عالقة الدين بالدولـة، 
أفكــار لــوك وهــوبس (والتــي قوضــت أســاس رشعيتهــا النظريــة الدميقراطيــة 

ومع ذلك، كانت ومـا تـزال املعتقـدات الدينيـة مـؤثرة )... وروسو ومونتسكيو
  ملجتمع األمرييك ؟بشكل واضح عىل عقلية ا

ومنذ بداية تشـكله مـن سـكان (يف الواقع، أن ما أعطى املجتمع األمرييك 
متعددي الجنسيات واألعراق، سواء أكانوا من إنكلرتا أَم من اسكتلنده، أم مـن 

  ، أن مـا أعطـاه نظـرة)الوقـت الحـارضاملانيا أو من أي مكان يف العامل، وحتى 
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ا، هو هذا اإلدراك اإلمياين والتتـابع التكـراري واحدة متفق عليها وال خالف حوله
الثقايف يف أن األمريكيني، وبعد استقرارهم يف أرض أختارهـا  -يف الخطاب الديني 

هللا لهم، أنهم ميثلون اختيار إلهـي بعـد اجـتامعهم ووجـودهم يف أرض واحـدة، 
دسـة وأنهم مكلفون برسالة رسمها هللا لهم، وأنهم جميعاً مدعوون إىل مهمة مق

، كان الجميع يحملون اعتقاد بـأن )الميان بيترش(وكام يذهب . منحهم هللا إياها
الواليات املتحدة قد أسست يف وضع ميكنها مـن التمتـع بالحريـة الدينيـة وأن (

  )6().ذلك كله كان جزءاً من خطة إلهية إلعطاء العامل أمنوذجاًً◌ يقتدى به

ذي يجمـع مـا بـني علامنيـني هذه الخاصية املركبة للمجتمع األمـرييك، الـ
الـدين (ومتدينني، ميكن وصفها بأنها رابطة لدين ميكن وصـفه أو تسـميته بــ 

كـام يصـفه فـؤاد ) الـدين املـدين(وهـذا . الذي يلتقـي عنـده الجميـع) املدين
اإلميانيـة  -شعبان، هو نوع من القناعة الشعبية ال تختلـف نهاياتهـا الفكريـة 

هذا الدين املدين الـذي يجمـع معظـم األمـريكيني  .عند العلامنيني واملتدينيني
هـذا . ضمن مظلة معتقدات واحدة ال تنتمي إىل أي مذهب أو كنيسة بعينها

كان وما زال نقطـة التقـاء بـني أعمـق ) (روبرت بيال(الدين املدين، وكام يقول 
املعتقدات وااللتزامات الدينية والفلسفية الغربيـة وبـني املعتقـدات الشـعبية 

رف ). امة األمريكينيلدى ع إن الـدين : الدين املدين بقوله) روبرت بيال(كام يعَّ
املدين يف أفضل حاالته هو اإلدراك األصيل للحقيقة الدينيـة الكونيـة السـامية 

وهـو بـذلك يشـكل قاسـامً مشــرتكاً . كـام تظهـر للمـرء يف التجربـة األمريكيــة
هم وعقائـدهم، وحتـى لألكرثية املعتدلة من األمريكيني عـىل اخـتالف مـذاهب

وهـو أيضـا ديـن أمـرييك بحـت . الذين ال ميارسون الفروض والطقوس الدينية
يوجــد عــىل مســتوى اإلدراك الشــعبي جنبــاً إىل جنــب مــع جميــع املــذاهب 
والكنائس، وهـو أيضـا ميلـك بعـداً روحيـاً خاصـاً بـه ومسـتقالً عـن املـذاهب 

  .األخرى
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يف موقع مركزي ال خالف عليـه  )هللا(يف هذا الدين الشعبي، يبقى مفهوم 
وان الجميع يقبلون به كـأمر مـن . مهام اختلفت املعتقدات الشخصية لألفراد

وحتى عىل مستوى رؤساء الجمهوريـة األمـريكيني، فـأنهم حرصـوا . املسلامت
جميعاً، منذ واشنطن وحتى بوش االبن، عىل أن تشتمل خطبهم وترصـيحاتهم 

دسية لدى الجميع، كام تستمد أوربا منـه عىل هذا املفهوم الذي هو موضع ق
  .أيضاً قدسيتها ومكانتها الخاصة بني األمم باعتباره هبة من هللا

وهكذا، بقيت العالقة بني الدين والسياسـة يف أمريكـا، وعـىل مـر الـزمن، 
واملواطن األمرييك، رغم ما يدعو إليه الدسـتور مـن . عالقة طيبة بشكل واضح

وهـذا الوضـع . يـر أي تعـارض أو نـزاع بـني االثنـني فصل الدين عن الدولة، مل
الفريد يختلف كثرياً عـام جـرى يف منـاطق وبلـدان أخـرى مـن العـامل، حيـث 
ـاع واالحـرتاب  يتداخل الشأن الديني بالشأن السيايس ليصـل إىل مسـتوى الرص
الذي ال يعرف نهاية ليستقر عندها لتأكيـد أيهـام أكـرث رشعيـة ومرشـوعية يف 

العمل السيايس، هل هي السلطة الزمنيـة أو السياسـية التـي  تحديد مرجعية
يفرتض أن يكون مصدر رشعيتها الشـعب؟ أو السـلطة الروحيـة الدينيـة التـي 

  يكون مصدرها إرادة تفوق وتسمو عىل إرادة البرش؟ 

وعليه، كان من السامت التي اتصف بها الفكر األمرييك منذ البدايـة، انـه 
 عن الدين الروحي، فهام مع ذلك مرتبطـان بعالقـة رغم استقالل الدين املدين

. فكالهام، كام اعتقد األمريكيون، يقعان ضمن التدبري اإللهـي للبرشـية. وثيقة
كام إن رؤاهام للعمل السيايس والخالص الديني غالباً مـا اختلطـا معـاً ودعـم 

ال  فالعمل السيايس الذي يتوافق مـع اإلرادة اإللهيـة، والـذي. كل منهام األخر
يخرج عن خطة هللا التدبريية للكون، يقود إىل الخالص الديني الذي يتمثل مبا 

  . يعتقد انه إقامة مملكة هللا يف األرض

هذا املزج، بني التفكري الديني املدين والتفكري السيايس، عمل عـىل تطويـع 
  الدين ألهـداف وأغـراض سياسـية، فأصـبحت قضـية الحريـة األمريكيـة هـي
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ومثل هذا املفهـوم يسـهل علينـا ). املزج بني ما هو سيايس وديني(قضية هللا  
) جـون اشـكروفت(أن ندرك، وعىل سـبيل املثـال، املغـزى الحقيقـي لترصـيح 

يف خطاب ألقـاه يف جامعـة بـوب  1999الذي اصبح وزيراً للعدل فيام بعد، 

ال يوجــد يف الواليــات املتحــدة (جــونز املســيحية اليمينيــة والــذي قــال فيــه 
املسيح القادم من السامء يرتبـع ). ريكية سوى ملك واحد هو امللك يسوعاألم

  .عىل عرش مملكته األلفية يف األرض

إن التداخل بـني مـا هـو دينـي وسـيايس ميكـن إن نلمسـه يف تطـور فكـر 
ففي بداية تشكيل فكرهم الديني كانوا يركزون عىل فكـرة تنفيـذ . الطهوريني

ورغـم إن هـذه . حية متهيداً لنـزول مملكـة هللاإرادة هللا يف هداية األمم املسي
الفكرة ما تزال باقية، إال إن األولوية بعد تأسـيس الدولـة األمريكيـة أصـبحت 
ترتكز يف وضع أمريكا كمنارة للحرية والدميقراطية يهتدي بها العامل اجمـع إىل 

كان هدف الطهوريني دينيـاً، وأصـبح هـدف أمريكـا . مملكة املسيح السياسية
كان هدف . تقلة سياسياً يتمثل بنرش مبادئ الدميقراطية والحرية يف العاملاملس

، وأصـبحت )مملكة هللا املباركـة(األمريكيني يف فرتات االستيطان األول تأسيس 
مهمة الدولة املستقلة تأسيس مملكة هللا العظيمة األمريكيـة منوذجـاً يفـرتض 

  . أن تقتدي به بقية األمم األخرى

خطاب السيايس األمرييك الحـديث أصـبح يسـتعمل بتكـرار وهكذا، فإن ال
كل خطاب ألقاه رئـيس جمهوريـة أمـرييك يف . عبارات ورموز الكتاب املقدس

حفل استالمه ملنصبه يشمل فقرة أو أكرث تعرب عن األميان بفضل الخـالق عـىل 
أمريكا وعن الشكر له عىل نعمته ورعايته، وان يعم هـذا النمـوذج عـىل دول 

ومنذ أيزنهاور وحتى اآلن، رصح الرؤساء بدور الدين يف حياتهم . األخرىالعامل 
هذه كلها صفات وفضائل خص هللا بهـا أمريكـا دون غريهـا مـن . وحياة األمة

  )7(.األمم، وهذا هو مصدر االعتقاد مبكانة أمريكا الخاصة يف خطة اإلله
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رار مـن ومام تجدر اإلشارة إليه، إن هذه النظرة الدينيـة وظفـت وباسـتم
قبل السكان النازحني إىل القارة لتسويغ وتربير املرشوع األمرييك االستيطاين يف 
ارض ال تعود ملكيتها لهم، ويف تعـاملهم الوحيشـ مـع سـكان الـبالد األصـليني 

. مام أدى إىل إبادة معظمهم فضالً عن االستيالء عىل أراضـيهم) الهنود الحمر(
واألفكـار الدينيـة يف صـياغة مفهـوم  كام اسـتعمل األمريكيـون هـذه املبـادئ

كـام . بالتوسع االستيطاين لالستيالء عىل كل األرايض، غرباً ورشقـاً ) القدر املبني(
استعملوا هـذا املفهـوم يف املشـاريع التبشـريية التـي تعتـرب اآلخـرين، داخـل 

للتغيـري (الحدود أو خارجهـا، منحطـني ومتـأخرين وتعتـربهم حقـالً مرشـوعاً 
  ).والهداية

) القدر اإللهـي(كام تجدر اإلشارة أيضاً إىل أن الدعوات األوىل حول مفاهيم 
وغريهـا، ) الرسالة اإللهية املكلفـة بهـا أمريكـا حيـال العـامل(و ) عظمة أمريكا(و

ينبغي أن ينظر إليها ضمن سياقها التاريخي كونها غري مرتبطة مبرحلـة تاريخيـة 
. ما تزال فاعلـة حتـى يومنـا هـذا معينة، إمنا هي مكلفة بإنجاز وظيفة محددة

وهنا تكمن خطورة هذه الدعوات، ذلك أنها تضـع أمريكـا دامئـاً يف حالـة تحـد 
ومثل هذا الخطر كان قد نبـه إليـه . ومواجهة مع اآلخرين لفرض إرادتها عليهم

العديد من املفكرين والسياسيني يف أمريكا حتى قبل انهيـار االتحـاد السـوفيتي 

أن القضـية (بـالقول  1967منـذ عـام ) روبـرت بـيال(تاريخ كام ذهب أستاذ ال

ليست قضية توسع استعامري فقط، بقدر ما هي ميل إىل الهيمنـة عـىل جميـع 
الحكومات واألطراف يف العـامل التـي تـدعم سياسـتنا ومصـالحنا اآلنيـة أو التـي 
تحتاج إىل مسـاعدتنا، حيـث نسـارع إىل اسـتعامل مفـاهيم الدميقراطيـة وقـيم 

وهكذا تصبح الـدول التـي تقـف يف صـفنا يف وقـت ... ة وحقوق اإلنسان الحري

   )8().معني أنها دول تصطف مع العامل الحر وقوى الخري
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هذا التفكري الذايت بالعظمة وحتمية التفـرد يرافقـه أمـر خطـري أخـر، فمـن 
أجل أن يستمر هذا التفكري النمطي وتًفعل وظيفته البد مـن وجـود خصـم، أو 

يف البداية كان الخصم يتمثل بكل يشء يقف أمـام . الخصم وإنتاجه افتعال هذا
مشــيئة هللا يف أن تكــون أمريكــا هــي األرض التــي اختارهــا للطهــوريني واآلبــاء 

الفضـيلة (وبعـد إنجـاز هـذه املهمـة، جـاءت مسـألة التوسـع لنرشـ . املؤسسني
كل من يقف  إىل العامل، وكان الخطر يتجسد يف) النموذج األمرييك(و) األمريكية

وبعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، متثـل الخصـم بالشـيوعية ) 9(.أمام هذه الرسـالة
واملعسكر االشـرتايك والقـوى املتحالفـة معـه، جمـيعهم وصـفوا بأعـداء الحريـة 
والدميقراطية وغريها من القيم التي يدعيها األمريكيون ألنفسهم، واتخذ الخطـر 

  ).جيش الشيطان(أو ) محور الرش(أو ) إمرباطورية الرش(تسميات عدة 

وبعد غياب الخطر الشيوعي، أو الخطر األحمر، كان هناك الخطـر األخرضـ، 
وعندما ال يتـوفر خصـم بهويـة معينـة، أو ال ميكـن . أو خطر األصولية اإلسالمية

) مصـدر الرشـ(تعريفه مبوقع جغرايف محدد، أو تجمـع إنسـاين بعينـه، يوصـف 
ويكـون كفـاح أمريكـا، كـام . كرث عمومية وتعقيـداً بأوصاف اقل تحديداً، ولكن أ

) الدكتاتورية والـدكتاتوريني(و) األشخاص الرشيرين(و) اإلرهاب(نرى اليوم، ضد 
ومتتـد مسـاحة هـذا ). أولئك الذين يكرهون الحرية ويكرهون طريقة حياتنـا(و

التـي تكـره (الكفاح وتتسع بفضـل عموميـة هـذا الخصـم فتشـمل كـل القـوى 
، أو التـي تـدعم اإلرهـاب أو تؤويـه، أو حتـى )ميقراطية وقيم الخريالحرية والد

وبهذا يعطي األمريكيون أنفسـهم، ضـمن هـذا اإلطـار الخـريَّ . التي تسكت عنه
املعادي للرش، الحـق لضـم أي طـرف يريـدون إىل هـذا العـدو، وال يبقـى أمـام 

ويصـبح . الرشمع قوى ) ضدنا(أو يقفون ) معنا(اآلخرين يف العامل إال أن يكونوا 
ــك، اللجــوء إىل املجابهــات  ــة، وكــام ســنناقش ذل مــن الرضــوري يف هــذه الحال

وعـن ) دفاع عن قيم الخري التي تتعرض للخطـر(العسكرية التي تصور عىل أنها 
  . ضد من يتهدد هذا العامل) العامل الحر(
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إن االســتنتاج الــذي نصــل إليــه مــن كــل مــا تقــدم هــو، أن الفكــر الــديني 
باء املؤسسني شكل األسـاس األيـديولوجي لألمـة األمريكيـة، ولعـب الطهوري لآل 

دوراً كبرياً يف صياغة وتشكيل امليول الفكرية السائدة يف جميع الواليات املتحدة 
منذ نشأتها وحتى الوقت الحارض، كام أسهم يف رسم سياسـاتها الخارجيـة وبنـاء 

  .منظومة عملها وقواعد حركتها اإلسرتاتيجية

قدات الدينية التي جاء بها الطهوريون ستقود فيام بعد إىل إتبـاع هذه املعت
سياسات راسخة نابعة من قناعات أيديولوجية دينية ثابتة مضمونها، أن أمريكـا 
تحمل لواء رسالة عاملية تفرض عليها الخروج من ارس قيود الحتميـة الجغرافيـة 

  . عيد العامليللميض قدماً إىل آفاق أرحب بهدف التمدد والتوسع عىل الص

•••  
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  الفصل الثاين

  /االقتصادي  -األساس الفكري السيايس 

  االقتصادية –األيديولوجية السياسية 

  

متثل األطاريح الفكرية والفلسفية التي جاء بها عرصـ النهضـة، وخصوصـاً 
يـة، األسـاس الـذي بنـي عليـه الفكـر السـيايس ما يتعلق منهـا بالحريـة الفرد

واالسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية، وان كانـت تلـك األفكـار واألطـاريح 
سيجري تعديلها خالل مراحل تاريخية مـر بهـا املجتمـع األمـرييك، حيـث تـم 
صياغتها وتكييفها مبا يتوافـق مـع مبـادئ وقواعـد السـلوك األمـرييك لخدمـة 

انت وما تـزال، تقتضـيها سياسـات واسـرتاتيجيات الواليـات أهداف محددة، ك
  .املتحدة األمريكية

لعل أهم واخطر إنجاز ثوري تحقق عىل صعيد الفكر اإلنساين هو الـذي جـاء 
به عرص التنوير والنهضة ملفهوم الحرية الفردية وماهيتها واملضامني التـي تنطـوي 

فكرية  لحرية الفردية مثَّل صياغةوالحق، أن مفهوم ا. عليها والغايات التي تنشدها
إذ مل . فريدة من نوعها خرجت عن السياق التقليدي للفكر اإلنساين السائد آنـذاك

ومكنونهـا  يسبق أن تحدثت مـذاهب أو معتقـدات عـن ماهيـة الحريـة الفرديـة
بنفس املضمون االجتامعي والفردي الذي جاءت به األخـرية، ويـأيت يف مقدمـة مـا 

فهوم حرية الفرد يف التملك والتفكري واالعتقاد مع وجوب احـرتام أكد عليه هذا امل
ما يعتقد بـه اآلخـرون ويؤمنـون بـه، إذ ال سـلطة وال سـلطان غـري سـلطة العقـل 

وبهذا يكون مفهوم الحرية الفردية قـد حـرر اإلنسـان مـن . العلمي املفرس والناقد
  ام انتقـــلقوالـــب فكريـــة جامـــدة ال تقبـــل التفســـري والتأويـــل والتحليـــل، كـــ
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الـذات (أو ) حيـث التأكيـد عـىل األنـا(بالفكر اإلنساين من قيود الفكر األحادي 
األنا مـع اإلقـرار بوجـود (، إىل رحاب الفكر الثنايئ )الفردية دون االعرتاف باآلخر

  ).أنا واآلخرون(، أو الفكر التعددي )اآلخر

ملتكافئـة كام دعى مفهوم الحرية الفرديـة إىل حريـة الفـرص االقتصـادية ا
وقد شكلت هـذه املفـاهيم الجديـدة، وعـىل . وحرية السوق وحرية املنافسة

الجملة، جـوهر دميقراطيـة العرصـ الحـديث الـذي لخصـته حقـوق اإلنسـان، 
ثم جـاءت . ونادت به ثالث ثورات متعاقبة، اإلنكليزية، واألمريكية، والفرنسية

الفـرد دون اعتبـار  عليه بعد ذلك العديد مـن املواثيـق الدوليـة لتأكـد حريـة
لفوارق اللون والعرق والدين والدم والجنس والرثوة، وحريـة املـرء يف اختيـار 

وبهذا مل يعد األفراد متحـررين مـن أرس . عمله وأسلوب حياته وبناء مستقبله
قيم ومفاهيم جامدة، إمنـا أيضـاً أصـبحوا متسـاوين فـيام تتيحـه الحيـاة مـن 

التملـك ومـنهج التفكـري واالعتقـاد ويف إنهم متساوون يف فرص العمل و . فرص
منط وطريقة الحياة رشيطـه أن يعـرتف الفـرد لآلخـرين بحقهـم يف حريـة مـا 
يتمتع به، وأن ال يتجاوز مبا يتمتع به من حرية عىل ما يتمتع به اآلخرون من 

  . غريه

وأتاحت فكرة الحرية الفردية هامش واسع للمرء يف تنميـة ذاتـه وتأكيـد 
بعد أن كانـت هـذه الهويـة مسـتمدة مـن عنـاوين متعـددة،  هويته املتميزة

إن هوية الفرد . كالقبيلة أو الطائفة أو الطبقة االجتامعية، أو العقيدة الدينية
وخصوصــيتها املجــردة اســتحدثت مقوماتهــا، يف ظــل الطــرح الجديــد ملفهــوم 
. الحرية الفرديـة، مـن إمكانـات الفـرد الذاتيـة الفاعلـة وإبداعاتـه الشخصـية

أصبح الفرد، بغض النظر عن العمل الذي يضطلع بـه والوظيفـة التـي يقـوم و 
وهو بقدر ما عرب عـن . بإنجازها، مصدراً لتطوير ذاته وإثراء الحياة االجتامعية

نفسه كفرد، فأن املجتمع هيأ له الفرص التي مكنتـه مـن التنميـة والتعبـري يف 
  . لية االجتامعيةحيَّز واسع من االستقاللية الذاتية يف إطار املسؤو 
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تتعلـق (إن الحرية الفردية، يف هذا املناخ الفكـري، لهـا خصوصـية ذاتيـة 
إنهـا حريـة قامئـة عـىل ركيـزتني، ). تتعلق باملجتمع(، وسمة اجتامعية )بالفرد

إنها عقالنية بقدر ما تعرب عن إدراك واع وعلمي للواقـع . العقالنية واملسؤولية
يها تعـرب عـن التـزام يخدمـه املجتمـع وبنائـه الذي تتواجد فيه، واملسؤولية ف

واإلسهام يف حياته وبناء قوانينه التي تسـهم يف تنشـئته وتعمـل عـىل تطـويره 
وترسم مسارات حركة ارتقائه إىل مستويات أكرث نضـوجاً مـن الفهـم العقـالين 
لرضورات بناء املجتمع اإلنساين، إنها مسؤولية تعرب عن اتساق تام بني أهداف 

الفرد واملجتمع، لتكون بالتايل، أي الحريـة الفرديـة، قيمـة اجتامعيـة ومصالح 

  )1(.ورضورة تاريخية يف حياة املجتمعات اإلنسانية

تومـاس (و) جـون لـوك(ويف الواقع، فأن األطاريح النظرية التـي جـاء بهـا 
، جميعها شكلت األساس الذي بنيـت )مونتسكو(و) جان جاك روسو(و) هويز

ومضمون هذه الفكرة يقـوم عـىل أسـاس فلسـفي . لفرديةعليه فكرة الحرية ا
مفاده أن الحياة التي يعيشها األفراد ليك تنظم وفق سياقات تضمن حقـوقهم 
وحرياتهم وسبل معيشتهم فأنها بحاجـة إىل سـلطة عليـا منظمـة تأخـذ عـىل 
. عاتقها تأمني هذه الغاية كام تضمن يف نفس الوقت طاعة األفراد ووالئهم لها

  أين تستمد هذه السلطة مصدر رشعيتها ومربرات وجودها؟ لكن من 

قبل ظهور نظريـة العقـد االجتامعـي والحقـوق الطبيعيـة واإلرادة العامـة، 
كانت القناعات السائدة حـول السـلطة تـذهب إىل أنهـا مسـتمده مـن العنايـة 

. فاهلل هو مصدر السلطة وصاحبها، إال أنه ينوب عنه من ميارسها باسـمه. اإللهية
استناداً لهذا الفهم وتلك القناعة، كانـت السـلطة تتمتـع بطبيعـة مقدسـة ألن و 

وعليـه . مصدرها هللا، وترسي صفة القدسية هذه عىل كل من ميارسها نيابة عنـه
فأن إرادته هي إرادة عليا ال يجوز املساس بها أو االعرتاض عليها ألن ذلـك ميثـل 

  . وبالتايل فأنه يستحق صفة التكفريخروجاً عن اإلرادة اإللهية وتجاوزاً عليها، 
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) هوبز وروسو ومونتسـكيو(إال أن منظري العقد االجتامعي واإلرادة العامة 
طعنوا باألساس الفلسفي لنظريـة الحـق اإللهـي مـن خـالل تفسـريهم لطبيعـة 
السلطة ومصدر رشعيتها إن السلطة، يف نظرهم، ظاهرة سياسـية ذات مضـمون 

من هذه الطبيعة فأنها، أي السلطة، وثيقـة الصـلة وبسبب . اجتامعي غري إلهي
وترتـب عـىل هـذا التصـور . باملجتمع وبعيدة عن أية تفسريات إلهيـة أو غيبيـة

فكرة إن الشعب، وليس غريه، هو صاحب السلطة ومصدرها، وله كامل الحق يف 
  .مامرستها، أو يف من ينوب عنه ليك ميارسها باسمه

سهمت يف تقويض دعائم الفكر السـيايس هذه الرؤية الفلسفية الجديدة أ 
ـ االجتامعي التقليدي الذي ساد بنمطيته قروناً عطل خاللها الفكر اإلبـداعي، 
مستمداً رشعيتـه مـن نصـوص قدميـة مقطوعـة الصـلة بـالواقع، ويقـف ضـد 

  .التغيري حامية لنفسه وحفاظاً عىل وضعه

توماس هوبز، ميكافييل، و (وهكذا، فقد ركز منظرو عرص النهضة والتنوير 
، عـىل أساسـيات تضـمن )وجون لوك، وفولتري، وجان جاك روسو، ومونتسـكيو

الحقوق والحريات الفردية يف املجتمع مـن خـالل الطعـن مبصـداقية األسـاس 
. الذي تستمد منه السـلطة الحاكمـة مصـدر رشعيتهـا ووجودهـا واسـتمرارها

عب هو أساس وكانت محصلة جهودهم الفكرية، وكام سبقت اإلشارة، أن الش
السلطة ومصـدر رشعيتهـا، وهـي ال تحـتكم إىل مفـاهيم غيبيـة أو اختيـارات 

/ اجتامعيـة يلعـب الفـرد  -إلهية بقدر ما متثـل واقعــة أو ظــاهرة سياسـية 
  . األفراد دوراً يف بلورتها وصياغة مقومات مرشوعيتها

ت ويف الواقع، فإن السلطة ومصدر رشعيتها مل تكـن لوحـدها محـور التـأمال 
الفلسفية لعرص النهضة، إمنا امتدت تلك التـأمالت إىل مناقشـة مكانـة الفـرد يف 
املجتمع باعتبـار أن الفـرد ميثـل قيمـة عليـا، وهـو بحكـم هـذه املكانـة يتمتـع 

  أسـاس فلسـفته) جون لوك(لقد أرىس . بالحرية ويتساوى مع غريه أمام القانون
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ومتسـاوين بالطبيعـة فـال ميكـن  ملا كان الناس جميعاً أحـراراً (للحرية بالقول 
انتزاع أي شخص من حالته هذه وإخضاعه للسلطة السياسية لشخص أخـر إال 

انه (أساس فلسفته يف الدميقراطية بقوله ) جان جاك روسو(كام أرىس ). برضاه
  ). ال بقاء للحرية بدون املساواة

هنــا علينــا التأكيــد أن مفهــوم الحريــة يف املــذهب الفــردي هــو مفهــوم 
تصادي ظهر كنتاج للسوق الرأساملية وصعود الطبقة الربجوازيـة، إذ يفيضـ اق

هذا املفهوم اىل  حرية األفراد يف التملك واالعتقاد والتعبري عن الرأي وامـتالك 
أمـا دور الدولـة . الرثوة، وحريتهم يف العمل والتعاقد، وحريتهم يف االسـتهالك

إال يف مجـال فـض النزاعـات  فهو حيادي، أن الدولة غري مسموح لها بالتـدخل

  )2(.حني يتصادم االستخدام الفردي لهذه الحريات

إن الحرية االقتصادية اقتضت مبدأ الفردية الذي يفيض اىل عدم التنـاقض 
بني املصالح الفردية، بل يسمح بوجود تناسب فيام بينهـا مـن ناحيـة، وبينهـا 

الحريـة إعـالن  كذلك اقتضـت هـذه. وبني املصالح الجامعية من ناحية أخرى
مبدأ احرتام الرثوة الشخصية، أي منع تـدخل السـلطة يف شـؤونها ومصـادرتها 

  . كلياً أو جزئياً حسب احتياجات الحاكم وأهوائه

أما مبدأ املساواة، فهو يقيض بأن األفـراد متسـاوون جميعـاً أمـام القـانون 
ــة، أو  ــة أو اللغوي ــة أو الثقافي ــتامءاتهم الفئوي ــبب ان ــز بس ــبب دون متيي بس

إن مبدأ املساواة يلغي متاماً أية فوارق طبقيـة أو انـتامءات . عقيدتهم الدينية
  . سياسية اجتامعية أو معتقدات دينية، فاألفراد متساوون جميعاً أمام القانون

هذه األفكار واملبادئ التي جاء بها عرص النهضة والتنوير حول الفـرد وحقوقـه 
أمريكا التي كانت متثل وسطاً فكريـاً مفرغـاً ال  وحرياته حملها اآلباء املؤسسون إىل

إن اآلباء املؤسسني، وهم طالئع املهاجرين إىل هـذه , بعبارة أخرى . ميثل تحدياً لها
  األرض البكـــر بكـــل مكوناتهـــا الفكريـــة والتاريخيـــة والجغرافيـــة والدينيـــة 



 

55 
 

ـهواألثنية والقومية، مل يواجهوا تحدياً ملا كانوا يؤمنـون بـه ويعملـون عـ . ىل نرش
فعىل املستوى الفكـري، كانـت األرض الجديـدة متثـل فراغـاً فكريـاً وفلسـفياً ال 
يشكل أي تحدياً للقيم واألفكـار واملبـادئ التـي جـاء بهـا عرصـ النهضـة والتـي 

بل عىل العكس من ذلـك، أسـهم هـذا . حملتها أول طالئع املهاجرين إىل أمريكا
ار ورسعة منوها وانتشارها، وبـرزت الوسط الجديد بفاعلية عىل غرس هذه األفك

أسامء تطالب بالحرية الفرديـة وتـدافع عـن مبـدأ املسـاواة وحقـوق وحريـات 
توم بني (املواطنني ودور الدولة بتوفري ضامنات أكيدة لها، ومن بني هذه األسامء 

جوزيــف بريســتيل (و) 1791-1723رينشــار بــرايس (و ) 1737-1809

1733-1804.()3(  

ى التاريخي، فإن هذا التجمع البرشي الوافد، والـذي عـرف أما عىل املستو 
فالتاريخ، بقـدر مـا ميثـل رابطـة . فيام بعد باألمة األمريكية، مل يوحده التاريخ

أصيلة يف بناء الشعوب وخلق األمم عندما يرتبط أبنـاء املجموعـة االجتامعيـة 
عقـود بعنارص مشرتكة يف أطار وحـدة البقـاء واالسـتمرار يف العـيش لحقـب و 

طويلة، فإن هذا املكون كان غائباً وغري مكتمل، بل مل يُنتج بعد ليحدد هويـة 
هذا التجمع البرشي بالقياس مع املكون التاريخي لشعوب وأمم أخرى كانـت 

ومل تكن الجغرافيا هي العامل املنشئ لهذه األمة التـي جـاء . متشكلة تاريخياً 
فالجغرافيـا كانـت طرفـاً . ةمتنوعـة ومتعـدد) جغرافيات(مكونها البرشي من 

كـام مل يكـن الـدين . قامئاً أصالً قبل أن يصل إليها الطرف اآلخر الوافـد حـديثاُ 
ــا ــة ومجمله ــوهر الثقاف ــذاهب . هــو ج ــت امل ــان وتباين ــددت األدي ــد تع فق

وكذلك الحال بالنسبة للسياسة، إذ مل تكـن هـي العامـل املـؤطِّر لهـذا .والنحل
  كتمــل يف حينــه مؤسســات الســلطة واملجتمــع العامــل البرشــي، وبالتــايل مل ت

  . املدين

إن السمة التي متيزت بها أرض العامل الجديد، أمريكا، أنها جمعت خلـيط 
برشي ال تجمعهم رابطة غـري رابطـة التنـاقض والتنـافس، الـدوافع املصـلحية، 
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كام تضافرت عوامل عدة، رغم تناقضها،تتمثل . حب املغامرة وتحدي املجهول
قية، خصائص اجتامعية، اختالفات فكرية، هذه العوامـل تضـافرت يف قيم أخال 

  . جميعها لتصوغ ثقافة وتصنع مجتمعاً جديداً بال تاريخ وبال هوية

إن املكونات الفكرية التي جاء بها عرص النهضـة والتنـوير، والتـي حملهـا 
 اآلباء املؤسسون، أو الطهوريون، شكلت اللبنات األوىل ملنهج التفكري الجمعـي
للمجتمع األمرييك منذ بداية تشكله وحتى النصف الثـاين مـن القـرن التاسـع 
عرش، لتبدأ معه تحوالت فكرية جديـدة تشـكلت وفـق معطيـات ومتغـريات 

وعىل هذا، إذا كـان القـرن الثـامن عرشـ ميثـل القـرن . اجتامعية جديدة أيضاً 
عرشـ،  الذي ترسخت فيه أفكار ومبادئ الحريـة الفرديـة، فـأن القـرن التاسـع

وخصوصاً يف نصفه الثاين، مثل الرحم الذي تخلق فيـه جنـني فكـر جديـد هـو 
الفكر الرباغاميت الذي اصطلح الجميع عىل أنه ميثل الفكـر األمـرييك الرسـمي، 
األمر الذي دفع بالبعض إىل وصفه بالعرص الذهبي للفلسفة األمريكية، أو أنه 

الـذي يؤكـد ) ك جينوفـا.أ( العرص الذهبي للفلسفة الرباغامتية عىل حـد قـول

  )4(.عىل أن الرباغامتية فلسفة أمريكية املولد والنشأة

األمـرييك مبضـامينه  -األفكار التي قدمنا لها شكلت بنية الفكـر السـيايس 
االجتامعيـة، كانـت هـي األخـرى قـد  -إال أن التطورات السياسـية . الفلسفية

. ىل مضمون اقتصـاديفلسفي ينطوي ع -أسهمت يف تحديد معامل بناء فكري 

دوراً بـارزاً يف هـذا ) 1865-1861(وهنا، لعبت الحرب األهلية األمريكيـة 

. املجال، إذ مثلت حدثاً تاريخياً متميزاً وعالمة فارقة يف حياة املجتمع األمرييك
فقبل هذا التاريخ احتدم الرصاع بني نظامني، الرأساملية الصناعية يف الشـامل، 

مفـاهيم وتقاليـد ورؤى عرصـ الصـناعة، والرأسـاملية الطموحة الطامعة بكل 
  . الزراعية يف الجنوب بكل قيمها ومامرساتها التقليدية
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كانت أمريكا بلداً زراعياً عىل مدى قـرنني ونصـف، إال أنهـا مل تسـتطع أن 
تبقى مبنأى عن مالمسات ومن ثم اخرتاقـات الثـورة الصـناعية التـي حطمـت 

تقـال املجتمـع األمـرييك مـن مجتمـع زراعـي كل الحواجز التي تحول دون ان
ــه  تقليــدي بكــل قيمــه ومامرســاته، إىل مجتمــع صــناعي عرصــي تســتأثر في

ـاع بـني . الرأساملية الصناعية بالسوق األمريكية والتطلع إىل الخارج هـذا الرص
النظامني، الصناعي يف الشامل والزراعي يف الجنوب، كانت آخر حلقاته الحرب 

النظــام (عــىل الثــاين ) النظــام الصــناعي(انتصــار األول األهليــة التــي أكــدت 
  ).الزراعي

ويف فــرتة مــا بعــد الحــرب ســادت أخالقيــات وقــيم ومفــاهيم مميــزة هــي 
أخالقيات وقيم الطبقة الصـناعية الصـاعدة مـن خـالل تأكيـدها عـىل الكسـب 

مل وكان عامل ما بعد الحرب عاملاً فوضوياً، عـا. والنجاح وجني الربح الواسع الوفري
رجال أقوياء قـادرين إال أنهـم أنـانيون ال أخالقيـون وغـري مسـتنريين، أنـه عـامل 
حرية غري منظمـة وغـري منضـبطة، الحريـة فيـه تعنـي املغـامرين يف السياسـة 

ومع نهاية هذه الحرب وقفـت أمريكـا . وأبطالها رجال املال والصناعة. والتجارة
ارة كلهـا، ونقـل السـلطة عىل عتبة اتجاه صناعي طموح أخـذ ميتـد ليتسـع القـ

والسيادة من أرستقراطية كبار مالك األرايض والتجار إىل عاملقة الصـناعة، األمـر 
وكـان . الذي استلزم إعادة تشكيل الدولـة والسـلطة فيهـا لخدمـة عرصـ جديـد

. الوقت مهيأ اجتامعياً واقتصادياً بعد الحرب األهلية لرصاع سيايس وأيـديولوجي
جتمع األمرييك ال ينطـوي عـىل طبيعـة تشـكيل الشـعب وجرى تحول تام يف امل

فحسب، بل عىل الظروف االقتصادية والفنية التي يعـيش فيهـا الفـرد األمـرييك 
. كام كانت هذه الفرتة مرحلة مراجعـة عنيفـة لطـابع الحيـاة األمريكيـة. كذلك

، وهـي الفـرتة التـي بـدأت معهـا )1878ـ1860(ولقد شهدت الفرتة بني عامي 
فلسفة الرباغامتية، منواً رسيعـاً للمؤسسـات الصـناعية والتجاريـة، كـام صياغة ال

  متيزت هذه الفرتة أيضاً برسعة متركز هائلة ومكثفة لـرؤوس األمـوال األمريكيـة، 
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وبداية ظهور جنيّنات االحتكارات التي تحولت إىل غول ابتلع املنافسني الصـغار 
ويكفـي . مبدأ اقتصادي ليربايلوسقوط مفهوم الحرية الفردية واملنافسة الحرة ك

تحتـل املركـز الرابـع  1860مثالً اإلشارة إىل أن الواليات املتحدة كانت يف عـام 

الدولـة  1894وأصـبحت عـام . بني أمم العامل من حيث حجم الناتج الصناعي

األوىل، وسبقت سواها مبراحل شاسـعة، وبلغـت أعـىل درجـة يف ميـدان مكننـة 
  .  اإلنتاج الصناعي يف البلدان الرأسامليةالصناعة وأنتجت نصف أجاميل

وهكذا تالىش عرص املنافسة الحرة، وانتهت حركة التمركز بقيـام الرتوسـتات 
وظهـرت . ثم الرشكات املسيطرة مع بداية الربع األخري من القـرن التاسـع عرشـ

عىل مرسح السياسة واالقتصاد يف أمريكا الصـفوة مـن رجـال األعـامل، وشـغلوا 
ارة يف املجتمع األمـرييك، وأصـبح لهـذه القلـة أو الصـفوة مـن كبـار مكان الصد

أصحاب رؤوس األموال االحتكاريني السلطان والنفـوذ الواسـع، ومـن ثـم كانـت 
) هـرني أدمـز(وبحـق وصـف . كلمتهم هي العليا، وفكرهم هو السائد الغالـب

). املعامل رجال البنوك واألعـ 1865أصبح العامل بعد عام (هذه الحقبة بقوله 
ونتيجــة لــذلك ســطعت يف ســامء الواليــات املتحــدة أســامء تّحكــم أصــحابها يف 
مقدرات الحيـاة األمريكيـة االقتصـادية والسياسـية والفكريـة مـن أمثـال جـون 
روكفلد صـاحب امتيـاز بـرتول سـتاندرد أويـل الـذي اعتـاد أن يهـدد منافسـيه 

  )5(.بالهالك إن مل يبيعوا له مؤسساتهم طواعية

ال املال واألعامل تغريت القيم االجتامعية السائدة، وظهـر نـوع وبظهور رج
جديد من أخالقيات عاملقة الصناعة ميكن وصفها بالقسوة والتحجر والوحشـية 

وأصــبحت الفكــرة الســائدة أن العمــل أو . واألنانيــة يف املعــامالت والتعــامالت
ري ملتزم بـأي التجارة املرتبطات باملصلحة لهام قانون خاص، وأن رجل األعامل غ

مسؤولية اجتامعية، وال يعـرتف بـأي التزامـات مقابـل اسـتحواذه عـىل الـرثوات 
  .الطائلة إال ما يراه هو يف حدود مصلحته، وليكن هدفه وأخالقه الربح
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ويف ضوء هذه القيم الجديدة صيغت قوانني وأعراف جديدة لصالح رجال 
ات كـل مـا يحقـق الكسـب وبـ. األعامل املسيطرين عىل زمام األمور يف الـبالد

. والربح والفائدة والنفع الخاص هو موضع تقدير ألنه يعرب عن نزعـة واقعيـة
وأصــبحت فلســفة العمــل واالعــتامد عــىل الــنفس والنزعــة الصــناعية وحــب 

  . املغامرة هي املثل األعىل السائد للحياة األمريكية

 أمريكـا وهكذا، كانت العقود الثالثة األخـرية مـن القـرن التاسـع عرشـ يف
متثل حقبة تحول الرأساملية الصناعية األمريكية من رأساملية املنافسـة الحـرة 

وأضحت مقـدرات الـبالد االقتصـادية تقـبض عليهـا . إىل الرأساملية االحتكارية
وبعـد أن تهيـأت لـرأس املـال األمـرييك فرصـة . حفنة من كبار رجال األعـامل

الحـرب األهليـة، والتـي هـي يف السيطرة عىل الجنوب اقتصـاديا بانتصـاره يف 
الواقع حرب اقتصادية، أهم نتائجها انتصـار رأس املـال الصـناعي واملـايل عـىل 
رأس املال الزراعي، ثـم انطـالق األول عـىل طريـق النمـو حتـى بلـغ مسـتوى 
االحتكار يف شكل ترستات ورشكات عمالقة، بعد هذا كله، بـدأت االحتكـارات 

ق خارجيـة لهـا، أي تتطلـع إىل خـارج الحـدود األمريكية تتطلع إىل فتح أسـوا
  . بوصفها ووضعها كإمربيالية أمريكية

كــان االتجــاه نحــو املركزيــة والتمركــز والتطــور الهائــل للرأســاملية وروح 
االستقالل تنبئ جميعها مبـزاج متغـري لواقـع متغـري يتطلـع إىل آفـاق جديـدة 

حـو يـدعم املصـالح تتشكل فيها السياسة العامة والفكر ومنـط الحيـاة عـىل ن
  . الذاتية ترى يف الدولة أداة لالستقالل وجهاز يدعم حافز الربح

وسط هذه األجواء، كان طبيعياً أن تجـد هـذه التغـريات االقتصـادية تعبـرياً 
عنها يف مجال السياسة، أي يف املجاالت التي تعنى بإدارة وتوجيه صور وأهداف 

ة أو رشيحة اجتامعيـة بـذاتها ومحتوى نشاط الدولة وفق أهداف ومصالح طبق
  هــي صــاحبة الســلطان والنفــوذ االقتصــادي أو القابضــة عــىل مقــدرات الــبالد، 
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كام تعنى أيضاً بإدارة مشـكالت بنـاء الدولـة وتصـميم سياسـاتها، وإدارة الـبالد 
ــذه  ــالح ه ــات ومص ــكالت ومتطلب ــة، وإدارة مش ــات االجتامعي ــادة الطبق وقي

وأحزابها وتنظيامتها والعالقات فيام بينها، وهـي  الطبقات، كام تعرب عن قياداتها
جميعاً قضايا نابعة من أوضـاعها االقتصـادية، والتـي تـنعكس أيضـاً يف تفكريهـا 

  . ومنط ثقافتها ورؤيتها للحياة

خالل هذه الفرتة اتسعت سلطة الدولة واشتدت قبضتها لصالح طبقـة رأس 
لحـرب األهليـة وتحقـق بـذلك إذ بعد أن انترص الشامل عىل الجنـوب يف ا. املال

االنتصار الكامل للرأساملية الصناعية، بلغ التحالف بني رجال األعامل وبني رجال 
السياسة ذروته، وهو التحـالف الـذي بـدأ مـع التوسـع الصـناعي خـالل الفـرتة 

ومتيـزت . ، وظل عنرصاً أساسياً وحيوياً يف السياسة األمريكيـة1860 - 1830
عات تحمـي مصـالح رأس املـال األمـرييك وتكفـل لـه هذه الحقبة بصدور ترشي

احتـل عاملقـة  1865وبعـد عـام . النمو املطرد وكل ما يحتاج إليه من ميزات
الصناعة محل رجال الزراعة كطبقة سائدة سياسياً وقد عرب رجال السياسـة عـن 
الطموح التوسعي لالحتكارات األمريكية وعن أخالقياتهـا ومثلهـا، إذ قـال، عـىل 

نحـن األنكلوساكسـون يتعـني علينـا أن ) الربت بيفر يدج(ملثال السيناتور سبيل ا
. نلتزم مبا يفرضه علينا دمنا ونحتل أسواقاً جديـدة وأرض جديـدة إذا لـزم األمـر

الدول الصغرية يشء من تـراث املـايض عفـا (وقال السيناتور هرني كابوت لودج 
). خم مكونات بنائها الذاتيةعليها الزمن وال مستقبل لها أمام القوى الصاعدة بز 

   )6().أمركة العامل هي مصري وقدر أمتنا(وقال ثيودور روز فلت 

ومع هذه التحوالت االقتصادية واالجتامعية بدأ يتشـكل منـط مـن التفكـري 
الجديد يتامهى مع معطياتها، إذ بدأت قوى فكرية تعمل عـىل تقـويض دعـائم 

ة الفردية، وأخذت تؤكد عىل الطبيعة النزعة الرومانسية للعديد من معاين الحري
   الواقعية ملا تعنيه هذه الحرية وبشكل يتالئم مع التحوالت الجذرية التـي اخـذ
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مير بها املجتمـع األمـرييك، بانتقالـه مـن مجتمـع زراعـي تقليـدي، إىل مجتمـع 
وبـدأ الفكـر الـرباغاميت يتبلـور . صناعي معارص ومواكب لتحوالت عرص الصناعة

ىل يد شارلس ساندرز بريس، وبلغ أوجه عىل يـد ولـيم جـيمس الـذي تدريجياً ع
اقرتنت الرباغامتية باسمه، وكان األكرث توفيقاً يف التربيـر الفلسـفي لفكـر القـوى 

وأصـبح فكـر ولـيم جـيمس . املهيمنة فعالً يف مجال الثقافة واالقتصاد والسياسة
املجتمـــع تـدريجياً هو الفكر املسيطر عىل الرؤية الفلسفية التي أخذت تحكم 

  عــرب العديــد مــن املؤسســات العامليــة ذات النفــوذ الفكــري والثقــايف كجامعــة 

  )7(.هارفرد

•••  
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  الفصل الثالث

  /الرباغاميت  -األساس الفكري 

  األيديولوجية الرباغامتية 

  

بهـا املجتمــع األمـرييك، وبكـل مضــامينها  ال شـك أن التطـورات التــي مـر
السياسية واالقتصادية واالجتامعية، كانت بحاجـة إىل وجـود مرجعيـة فكريـة 
تربر النزعات والتطلعات الجديدة التي غالباً ما وصفت بأنهـا تطلعـات ذاتيـة 

وبها وعندها، استحق منهج التفكري األمـرييك أن يوصـف بأنـه مـنهج . وأنانية
أكان ذلك عىل مستوى الفكر أم عىل مستوى السلوك واملامرسة براغاميت سواء 

فلسفي يركز  -والرباغامتية، كصفة اقرتن بها هذا املنهج، اتجاه فكري . العملية
عىل املنفعة كقيمـة عليـا وتـرى، أي الرباغامتيـة، أن القيمـة املعياريـة للحـق 

املصـلحة والخري والعـدل، ومـا إىل غـري ذلـك، تكمـن يف قـدرتها عـىل تحقيـق 
 -وقـد ظهـر هـذا االتجـاه الفكـري . الذاتية يف إطار ما تجنيه مـن منـافع لهـا

الفلسفي كنتاج للتحوالت التي مر بها املجتمع األمرييك خـالل مرحلـة تحولـه 
من مجتمع زراعي تقليدي إىل مجتمع صناعي معارص ليرتبع بعـد ذلـك عـىل 

اصـطلح عـىل تسـميته  عرش الثقافة األمريكيـة والعقـل األمـرييك، مكونـاً مـا
بالفكر األمرييك الرسمي، وليسهم يف تحديد وتوجيه مساراته وأمناط تفاعالته، 

الحقيقية لنمط التفكري  -ولتصبح بالتايل السياسة األمريكية الرتجمة السلوكية 

لذا عّربت الفلسفة الرباغامتية عن نضج تيار فكري واكب مراحل  )1(.الرباغاميت

الصناعية التي أصـبحت بـدورها تشـكل واحـدة مـن  -ة تطور النزعة التجاري
  . أهم السامت األساسية املميزة للشخصية األمريكية وواقعها الوطني
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هذا التيار الفكري الـرباغاميت أخـذ ميثـل الواقـع األمـرييك بكـل مضـامينه 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية، ويعـرب عـن متطلباتـه ورشوطـه يف حركـة 

ت الذي راجت فيه النظرية الفرنسية عن الحريـة الفرديـة، ففي الوق. مطردة
والتي وصفت بأنها رومانسية، ويف مناطق مـن أمريكـا، وخصوصـاً يف األقـاليم 
ذات املقومات الزراعية، وأخذت تقدم تربيراً فكرياً لنزعة الزراعة يف البالد، إذ 

وأن هـذا . ترى أن املقوم الزراعي هـو مقـوم أصـيل يف تأكيـد ذاتيـة اإلنسـان
املقوم بقدر ما يوفر عالقة ارتباط اإلنسان بأرضه، فأنـه يؤكـد عـىل حريتـه يف 
. استغاللها واستثامرها مبا يحقق سعادته ورفاهيته ويضمن حقوقه يف التملـك

فأنه، ومبوازاة هذه الرؤية، كانت تسـري فلسـفة أخـرى مشـتقة مـن الفلسـفة 

استقرت وأخذت تنمـو يف املـدن ) 18(الليربالية اإلنكليزية يف أواخر القرن الـ 

وهذه الفلسفة وصـفت بأنهـا . التجارية والتجمعات الصناعية يف بداية تكونها
فلسفة واقعيـة ماديـة، ليسـت رومانسـية طوباويـة، اسـتهدفت وضـع أسـس 

وأبدت . لفلسفة اجتامعية وسياسية جديدة تتفق ومتطلبات النظام الرأساميل
ق التجارة أكرث من اهتاممها بالعدالة وحقـوق اهتامماً بتربير االستغالل وحقو 

ومتثلت طموحاتهـا يف مبـدأ حريـة العمـل، وحريـة انتقـال البضـائع . اإلنسان
  . واملنتجات الصناعية وحركة رؤوس األموال

ووصوالً إىل هذا الهدف، وتحقيقاً لهذه املطالـب، تصـورت اإلنسـان كائنـاً 
سواق ويشرتي مـن أرخصـها ووظيفـة اقتصادياً ال يعنيه إال أن يبيع يف أغىل األ 

الدولة، باإلضافة إىل املحافظة عىل األمن، حامية هذا النشاط ودعمـه، ولـيس 
لهــا أن تتــدخل يف املصــالح اإلنســانية واالجتامعيــة إال بالقــدر الــذي يضــمن 

وكانت هـذه الفلسـفة تعـرب تعبـرياً حقيقيـاً عـن طموحـات الطبقـة . حاميتها
ربة، ومن ثم اعرتفت بـأن القـانون االقتصـادي الـذي املشتغلة بالتجارة واملضا

وإذا تحققت . هو إشباع لغريزة االقتناء كفيل بأن ينظم البرش فـي مجتمعهم
  .التجارة فسوف تتحقق بالتبعية كل الحريات األخرى حرية
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وهكذا، أضحت الحرية الفردية متحررة من كـل القيـود، وأخـذت تعنـي، 
والـربح والتحصـيل وأن أيـة قيـود أو قـوانني من بني ما تعنيه، حرية الكسب 

تفرضها الدولة، أو قوى اجتامعية أخرى، من شأنها أن تحد من حركتهـا فأنهـا 
وكان هـذا الفكـر هـو أداة الطبقـة الصـناعية الصـاعدة . تعترب رشوراً وأخطاءً 

لتربير وجودها ونهجها وتوسعها، وهي الطبقة التي ستأخذ سبيلها لتتطور مع 
ع االقتصادي لها، ويتغري فكرها تبعـاً لـذلك كـام يتغـري أسـلوبها يف تطور الواق

وبعبـارة مخترصـة تحـول . تناول قضية الحرية الفردية ملـا تقتضـيه مصـالحها
جوهر الحرية الفرديـة مـن مضـمونه السـيايس إىل جـوهر آخـر لـه مضـمون 

 فـالفرد لـيس حـراً يف. اقتصادي بعد ظهور وتطور الحركة التجارية والصـناعية
آرائه وأفكاره واختياراته السياسية، إمنا هو حر يف اختياراتـه االقتصـادية لنـوع 

  . العمل الذي يحقق مصالحه الذاتية

والواقع، فإن من بني أهم وأخطر النظريات التي شكلت األسـاس الفكـري 
للفلسفة الرباغامتية هي نظرية التطور البيولوجي، أو نظرية النشوء واالرتقاء 

، )المـارك(و) هيغل(وبدأت نظرية التطور البيولوجي عىل يد . صلحوالبقاء لأل 
، وأخـذت تطبيقاتهـا االجتامعيـة )شـارلس دارويـن(ثم بلغت ذروتها عىل يد 

وقـد وجـد مفكـرو املدرسـة الرباغامتيـة يف . وغـريه) هربرت سبنرسـ(عىل يد 
أمريكــا يف نظريــة التطــور مــا يتوافــق وتطلعــاتهم يف تفســري طبيعــة الواقــع 

جتامعي وعالقات القوى السائدة واملتحكمة فيه والتي تعمـل عـىل تسـيريه اال 
وتطوره من ناحية، وما يتالئم واملكانة الحيوية ألمريكا كقـوة صـاعدة تتطلـع 
وتتهيأ للسيطرة اقتصادياً وفكرياً عىل العامل من ناحية أخرى، وبشكل ينسـجم 

رواد العامل وطالئعـه، نحن (الذي يذهب فيها إىل ) هريمان مانفيل(مع مقولة 
ونحـن نشـعر يف مكنـون . اختارنا الرب، واإلنسانية تنتظـر مـن جنسـنا الكثـري

. بات لزاماً عىل أكرث األمـم أن تحتـل املـؤخرة. أنفسنا بالقدرة عىل فعل الكثري
  ).أننا نحن الطليعة ننطلق إىل الربية لنقدم ما مل يستطيع تقدميه أحد
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لبقاء التي جاءت بها نظريـة التطـور، أو إن جوهر فكرة الرصاع من أجل ا
نظرية النشوء واالرتقاء توافقت متاماً مع مفهـوم االقتصـاد الحـر القـائم عـىل 
املنافسة الفردية والبقاء لألقوى واألكرث قدرة عىل كسـب املنافسـة أو النجـاح 

ومثلام يفيض الرصاع أو املنافسة بني الكائنات إىل تحسـني الجـنس، فإنـه . فيها
يف مجال الرصاع االجتامعي واالقتصادي يكون البقـاء لألصـلح، واألصـلح  كذلك

هنا هو األقـوى واألقـدر عـىل الصـمود يف حلبـة املنافسـة، دون السـؤال عـن 
وهكذا وجـد الـبعض يف هـذه النظريـة مـا يفيـد يف . معايري وعالقات أخالقية

يـراً للفقـر تربير النظام االقتصادي القائم عـىل التنـافس، كـام وجـدوا فيهـا ترب
فهــذه كلهــا أمــور لــيس لنــا أن نعتربهــا رشوراً أو مظــامل . والجــوع والحــروب

اجتامعية أو دالة عىل أخطاء يف أسلوب اإلنسان إلدارة شؤون حياته، بـل هـي 
العوامل التي تفيض إىل الـتخلص مـن األفـراد غـري الالئقـني والالكفـوئني، مـام 

  . ن ثم أحق يف البقاءيساعد عىل أيجاد أجناس ومجتمعات أرقى، وم

الفيلسوف وعامل االجـتامع اإلنكليـزي هـو أول مـن ) هربرت سبنرس(كان 
استخلص النتائج االجتامعية لنظرية التطور عىل النحو املالئم للمناخ الفكـري 

وعنده أن التطور االجتامعي هو تطور تلقايئ يتم بطريقـة غـري . السائد آنذاك
ع عنده ال يتكون باإلرصار النـاتج عـن الـرتوي فاملجتم. واعية وال ميكن تفاديها

وأعامل الوعي وااللتزام برؤية اجتامعية تاريخية وحالية ومسـتقبلية، بـل أنـه 
أو بعبـارة أخـرى، أن . منو حتمـي طبيعـي شـأنه يف ذلـك شـأن الكـائن الحـي

املجتمع ينشأ وينمو ويتطور ويبقى بفضل التفاعل امليكانييك للقـوى الفاعلـة 
وبالتايل فأن املجتمـع ينمـو ويتطـور بفضـل . اعل األفراد املتنافسنيأو لنقل تف

املحصلة النهائيـة للتنـافس بـني األفـراد يف إطـار بيئـتهم االجتامعيـة حيـث ال 
مكان إال ملن هو األصلح واألجدر بفضل قوته الذهنية واملالية أو الصـناعية أو 

عـىل تقـدم املجتمـع التجارية أو غريها من الوسائل أو العوامل التـي تسـاعد 
  . وبنائه وتطوره
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ساند هذا االتجاه الفكري حـول التطـور واالرتقـاء والبقـاء لألصـلح رؤيـة 
فلسفية عرب عنها األدب األمرييك لتصنع بالتايل اللبنـات األساسـية ملـا سـتكون 

هـذه الرؤيـة الفلسـفية التـي . عليه الحياة األمريكية ومنط التفكـري األمـرييك
الثقافة األمريكية عربت عن نشوء أو ميالد مدرسـة جديـدة ظهرت يف األدب و 

تهــدف إىل خدمــة الحيــاة األمريكيــة ومتتــني مقوماتهــا املتمثلــة برجــال املــال 
). البطـل(هذه املدرسة يف الثقافة واألدب األمـرييك جـاءت بفكـرة . والصناعة

  . وهي فكرة ترميزية لكل من ميلك عوامل املكنة واالقتدار

أو املثل األعىل، هو يف الحقيقـة رجـل األعـامل، أو صـاحب وفكرة البطل، 
املال، أو صاحب املرشـوع أو كـل مـن ميلـك عوامـل القـوة واالقتـدار املاليـة، 

أنـه . أنه الرجل األقوى الذي يصارع الحياة وينترص عليها. الصناعية، السياسية
ال املؤمن بإرادة القوة، وأخالقيات التسـلق عـىل أكتـاف اآلخـرين لكسـب املـ

الغاية عنده تربر الوسيلة، وهو الذي يحطم كل القيود التـي . واملجد والشهرة
والبطل له كل الحـق، وهـو يف ذلـك عـىل صـواب، أنـه . تعوق حريته الفردية

. يعمل لخريه وهذا حقه، وله الحق يف أن يلجأ إىل أيه وسيلة تحقق له مأربـه
رأيهـم ونظـرتهم وهـم والقانون سـالح األقويـاء دون الضـعفاء، أي يعـرب عـن 

وكـان مـن بـني . صانعوه، ومن ثم يستخدمونه لصالحهم، والنجاح هو املعيـار
) ثيـودور دريـزر(ابرز الكتاب األمـريكيني الـذين عـربوا عـن هـذا املـزاج هـو 

النـاس يفعلـون مـا يعتقـدون . كل يشء مباح(، الذي يقول 1945 -1871

إرادة القـوة والرغبــة يف .. .الناس ينقسمون إىل قوي وضعيف.... أنه نافع لهم
  ).املتعة هام القوة املحركة لإلنسان

وهكذا، ويف ضوء هذه الثقافة واألفكار، تبنى األمريكيـون نهجـاً براغامتيـاً 
وأن . يف السياسة والحياة، حيث الغايـة والنجـاح فيهـا هـام الحكـم والفيصـل

ة متغـرية فـإن وطاملا أن املصالح لها طبيعة دينامي. السياسة هي رصاع مصالح
  .السياسة هي األخرى متغرية ال تلتزم مببادئ ثابتة، بل تلتزم باملصلحة
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الخالصة التي تخرج بها مام تقدم هي، أن املجتمع األمرييك، منذ أن كـان 
  :مجتمع مهاجرين، قد مر مبرحلتني

، وفيها كان املجتمع طور التكوين، وال يتجاوز حدود تجمـع املرحلة األوىل
برش املهاجرين، وساد آنذاك االهـتامم بـاألخالق وقواعـد السـلوك شتات من ال

وكـان الفـرد هـو الوحـدة . من خالل الدين لتحديد قواعد السلوك االجتامعي
وكانـت الحريـة الفرديـة لهـا معنـى خـاص . األساسية، ومحور القيم األخالقية

 يتسق مع هذا املـزاج وطبيعـة التجمـع، عـالوة إىل املـوروث أو املنقـول مـن
أوربا من أفكار عرص التنوير وما أسـبغته فلسـفتها ومشـكالتها عـىل مضـمون 

   )2(.مفهوم الحرية الفردية

، حيـث نضـج املجتمـع وتكونـت أمـة، وأصـبحت لهـا املرحلـة الثانيـةأما 
ــات  ــرت يف املجتمــع طبق ــة وظه ــا وســيكولوجيتها القومي ــا وتكوينه مقوماته

ــادية، ــالح اقتص ــامي مص ــور وتن ــل ظه ــة بفع ــار  اجتامعي ــرت رؤى وأفك ظه
وفلسفات جديدة تتمحور حول معيار جديد هو معيار املصلحة الذاتية الذي 
أطر بصياغات فلسفية عربت عن نزعة جديدة هـي النزعـة الرباغامتيـة، التـي 
ترى، وكام سبقت اإلشارة، أن السلوك اإلنساين هو سلوك تربيري طاملـا يسـعى 

السلوك املوصل إىل غاية لها منفعة ف. إىل تحقيق غاية معينة تعود بالنفع له
ذاتية هو سلوك تربره الغاية التي يسعى للوصـول إليهـا، أو األهـداف التـي 

كــام أن الرباغامتيــة تــرى أن فكــرة الحريــة هــي قيمــة . يريــد النيــل منهــا
استعاملية، وأن الحياة إرادة نعتقد يف مضمونها طاملا ترتبط اإلرادة بتحقيق 

ـــة تحـــددها مـــدركاتنا  ـــع هـــو مـــا . أو تصـــوراتنا الحســـيةغاي   وأن الواق
والحريـة هـي حريـة . وهذا االعتقاد تصـنعه السـلطة. نؤمن به ونعتقد فيه

فرد ال حرية مجتمع، بل أن حرية املجتمع هي حرية أفراد يـؤطرهم وسـط 
وطاملا أن الحرية هي حرية فردية فهي حرية أنانيـة ألنهـا تنشـد . اجتامعي

ــة ــلحة الفردي ــلح. املص ــوابفاملص ــىل ص ــم ع ــار الحك ــي معي ــة ه    ة الفردي
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بعبـارة أخـرى، أن الحريـة هـي حريـة الفـرد يف أن . وظيفة الحرية أو خطئها
فالحريـة قيمـة . يحقق مصلحته، أو ما يعتقد أنه مصـلحته ويـرى فيـه نفعـه
والتقيـيم يف كـل . سلوكية تتحدد وفـق مبـدأ الثـواب أو العقـاب، اللـذة واألمل

فاملنفعـة هـي . ها، يقـوم عـىل أسـاس مبـدأ املنفعـةهذه الحاالت، و رمبا غري 
فاإلنسـان ال . املربر للسلوك اإلنساين ضمن سياق السعي والعمل عىل تحقيقها

يختار بناء عىل ما يـراه واقعـاً مسـتقالً عـن إرادتـه وتفرضـه القـوانني، بـل أن 
حريته يف االختيار تكون مبنية عىل ما هو مفيد ونـافع أو غـري مفيـد وال هـو 

  )3(.افعن

ــات املتحــدة  ــر الرســمي للوالي ــرباغاميت، أصــبح هــو الفك ــر ال هــذا الفك
األمريكية، ليس عىل صعيد سياساتها الداخلية فحسب، إمنا أيضـاً عـىل صـعيد 
إدارة ترصيف تعامالتهـا وسياسـاتها الخارجيـة تحقيقـاً ألهـداف إسـرتاتيجيتها 

  .القومية العليا

فكر السيايس األمـرييك، مـن حيـث يف ضوء كل ما تقدم ميكن القول، أن ال
النشأة والتكوين، هو فكر براغاميت، وهو يف جـوهره نهـج محـافظ، يـرى مـن 
حقه إتباع كل وسيلة ممكنة يف سبيل الوصـول إىل حقـه يف البقـاء، مؤكـداً أن 

وإن املصـلحة والنفعيـة والذاتيـة ). لـه(هذا هو الحق والعدل والخـري النـافع 
وبالتـايل سـتكون املصـلحة هـي السـمة . خـالقهي معيار الصدق وأسـاس األ 

املميزة ألصحاب النزعة املحافظة فيام بعد، الذين يرفضـون التغيـري ويريـدون 
  .البقاء يف السلطة والتحكم يف مجاالت السياسة واالقتصاد

ــاب واملفكــرين األمــريكيني، بعــد رســوخ  ــريون مــن الكت لقــد عمــد الكث
مفهـوم (هــي ) الحرية الفردية( الزعم أن الرباغامتية منهجاً وأداة للتفكري، إىل

ونجد مثل هذا االتجاه يف التفكري، عىل سبيل . أكرث من كونه سيايس) اقتصادي
الـذي يؤكـد عـىل ) ملتون فريدمان(املثال، عند مفكرين اقتصاديني من أمثال 

  أن الحرية الفردية هـي حريـة املرشـوع الخـاص ألنـه هـو األصـل ومـا عـداه 
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إلغاء امللكية الخاصة للمرشوعات هو إلغاء للحريـة الفرديـة،  ويرى أن. فروع
وكأنه بذلك يريد أن يقول أن املجتمع االشرتايك غـري دميقراطـي ألنـه ال يكفـل 
الحرية الفردية بهذا املعنى طاملا أنه يتعرض للمرشوعات الخاصـة التـي تعـرب 

مفكــر يقــف ) فريــدمان(وإىل جانــب . بــأعىل تجلياتهــا عــن الحريــة الفرديــة
أن القيمة األخرية لالقتصـاد الحـر (الذي يقول ) هرني واليش(أمرييك آخر هو 

وإذا كـان لزامـاً . ليست هي اإلنتاج بل الحرية، وأن الحريـة لهـا مثـن ندفعـه
علينا أن نرفض االشرتاكية، وهو واجبنا، فأننـا نؤسـس رفضـنا هـذا عـىل قيمـة 

  )4().الحرية

ثـري غريهـا، سـاد الواليـات املتحـدة، وبسبب من هذه األفكار، وهناك الك 
ومنذ مطلع النصف الثاين من القرن العرشين، اتجاه فكري يحمل أسم النزعة 

، وهـم )ملتـون فريـدمان(و) ارفنج كرسـتول(املحافظة الجديدة، وأهم دعاته 
يرون يف فكرة املساواة االجتامعيـة تـدمرياً وتقويضـاً للمعنـى الخـالّق ملفهـوم 

قدمون تفسرياً جديداً لفكرة الحرية، يهـدف تجريـدها مـن الحرية الفردية وي
ــر ــاميل الح ــوع الرأس ــة واملرش ــة الخاص ــر امللكي ــري تربي ــر غ ــوى آخ . أي محت

ويعتقدون أن املعنى األصيل والحقيقي ملفهوم الحرية قد أفسده اإلصالحيون 
اللرباليون، وأن الدفاع عن الرأساملية والحرية الفردية يساوي الدفاع عن عدم 
املساواة التي يعتربونها حقيقة متأصلة يف تركيبة البنيـة البرشـية والتكوينـات 

وهم يدعون، أي أصحاب النزعة املحافظـة الجديـدة، إىل مفهـوم . االجتامعية
الحريــة املطلقــة للمرشــوعات الرأســاملية الخاصــة ويــرددون عبــارات ترتكــز 

  .فلسفياً عىل أساس النظرة الرباغامتية

واعتبارها حتمية طبيعية، واإلميان بالفوارق ) دم املساواةع(إن الحديث عن 
االجتامعية أو الفوارق الفردية بني أبناء املجتمع، وكـذلك الحـديث عـن فـوارق 

عـامل متقـدم أو دول (، أو فـوارق دوليـة )فوارق بـني مجتمـع وآخـر(مجتمعية 
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ميثــل األســاس الــذي يحكــم املــنهج ) متقدمــة، وآخــر متخلــف أو دول متخلفــة
وليس مـن . لنظري والسلويك للفكر األمرييك الرسمي بنزعته املحافظة الجديدةا

قبيل املبالغة القول، أن هـذا التفكـري يحـاول أن يبقـي الواليـات املتحـدة عـىل 
ويسـعى ). ضمن مقـاييس الفـوارق النوعيـة(مكانتها املهيمنة، املتفوقة املميزة 

رية هيمنتهـا عـىل دول العـامل هذا النهج يف التفكري إىل ضامن دميومـة واسـتمرا
وهي تخىش من انفالت هذه املجموعة من الدول من نطـاق سـيطرتها، . الثالث

األمر الذي دفع بالعديد من مفكريها وساستها إىل تـرويج مفـردات تضـمن لهـا 
هذه الهيمنة وهذا التفرد، كحقوق  اإلنسان، الدميقراطيـة، الحريـة، اإلصـالحات 

لو تأملنا رسالة هؤالء، أو رسالة الفكر الرسمي األمرييك و . السياسية واالجتامعية
إىل شــعوب العــامل الثالــث، فــيام تّصــدره إلــيهم الواليــات املتحــدة مــن خــالل 
مؤسسات اإلعالم والدعاية والنرش وما إىل غري ذلك، أو من خالل ما تصـدره مـن 
تكنولوجيا تؤكد لنا كيـف تعمـل هـذه األجنـدة إىل غـرس أفكـار وتعمـل عـىل 
ترسيخها سواء من خالل التكرار أم الربيق السـاحر لتؤكـد أن الواليـات املتحـدة 
هي النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به، ويحفز إىل التقليـد واملحاكـاة، وتلحـظ 
أن هذه األفكار يف محصلتها العامة تبني للنـاس أن الظلـم، أو عـدم املسـاواة يف 

  . فرص الحياة، قدر وظاهرة طبيعية

يعد القانون الطبيعي ورواد عرصـ النهضـة والتنـوير يجسـدون  وهكذا، مل
أفكار وشعارات الحرية واإلخاء واملساواة، بـل أصـبح القـانون الطبيعـي عـىل 
النقيض، هو عدم املسـاواة، وحريـة املرشـوعات الفرديـة، والبقـاء لألصـلح أو 

مـع ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن املظامل ومظاهر التفاوت يف املجت. لألقوى
وأن أيـة محاولـة لتغـري . يشء أصيل ومتأصل ومـوروث يف الطبيعـة اإلنسـانية

الوضع عن طريق تدابري وإجراءات اجتامعية واقتصادية وسياسية ليس لها أي 
  . معنى،حيث تدخلنا يف سلسلة ال نهاية لها من املطالب املتعلقة باملساواة
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إلنسـانية حيـث ويتضح من هذه الطروحات أنها تلغـي أي دور لـإلرادة ا
تبقيها أسرية منطـق القـوة، وفـرض إرادة القـوي، والقـوي هنـا هـو الواليـات 
املتحدة األمريكية التي ليس بإمكان اآلخرين إال التسليم بها كقوة متفرة ولهـا 

  .        من اإلرادة ما تعلو بها علـى إرادة اآلخرين

  

•••  
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  :تقديـــــم

ــدة، تشــكلت  ــدام املهــاجرين األرض الجدي ــذ أن وطــأت أق من
لديهم قناعات راسخة يف أن تكـون هـذه األرض هـي املسـتقر 

ــيل ــودهم الفع ــدائم لوج ــات . ال ــعر الجامع ــد أن تش ــان الب ك
املهاجرة برضورة وجود إقليم تعيش عـىل ترابـه وتسـتمد مـن 

ة بالجغرافيا عـن بـاقي خالله هويتها الوطنية مبا يجعلها متميز 
  . املجموعات البرشية املتواجدة يف أقاليم أخرى

إال أن الالفت يف هـؤالء املهـاجرين، الـذين اسـتقروا عـىل أرض 
القارة الجديدة، أنهم مل يكتفوا باملناطق التـي اسـتوطنوا فيهـا، 

وإىل . إمنا عمدوا إىل االنتشار واالستيالء عـىل كـل أرايض القـارة
لـك، وبفعـل قـوة بنـاء مؤسسـتهم السياسـية مدى أبعد مـن ذ

، وبفضـل تنـوع وتوسـع نشـاطاتهم املاليـة والتجاريـة )الدولة(
والصناعية التي تطورت مع مرور الـزمن، أخـذوا يتطلعـون إىل 
االنفتاح نحو مناطق جديدة خارج حدودهم اإلقليميـة بهـدف 

وكان ألدوات العمل السياسية . بسط نفوذهم وسلطانهم عليها
صادية، فضالً عن األدوات العسكرية، دور كبري يف عمليـة واالقت

التوسع واالنفتاح العاملي، وهي أدوات ستسهم، وعىل الجملـة، 
يف التأسيس للدور اإلمرباطوري الذي ستلعبه الواليات املتحـدة 

  . فيام بعد
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  الفصل األول

  سياسات التوسع الداخيل واالنفتاح نحو العاملية

  

يولوجية الدينية والسياسية املرتكز الحقيقي واملسوغ بعد أن شكلت األيد
الوجودي للجامعات التي هاجرت إىل أمريكـا وعملـت عـىل توحيـدها ضـمن 

عقائدية، وبعد أن تم طرد الفرنسيني ومن ثم الربيطانيني من  -ضوابط فكرية 
القارة وأعلن قيام الدولة باستقالل ثالث عرشة والية يف الرابـع مـن متـوز عـام 

م، تنامت مشاعر قوية برضـورة التوسـع األريض، واالنـدفاع للسـيطرة 1776

  . عىل كامل القارة األمريكية شامالً وغرباً وجنوباً 

اتخذت عمليات التوسع شامالً شكل الحمالت التجارية التي انطلقت منذ 

. ، واستمرت حتى القرن التاسع عرشـ عـرب أرايض الشـامل الغـريب1780عام 

لتوسع غرباً شكل الحمـالت العسـكرية املتتاليـة يف عهـد كام أخذت عمليات ا
، وهـي الحمـالت التـي شـنها ضـد )أندريو جاكسون(الرئيس األمرييك السابع 

وطيلـة الفـرتة املمتـدة مـن ) الكريك، والشرييك، والسـمنول(الهنود من قبائل 

، اســتمرت العمليــات العســكرية األمريكيــة يف 1850وحتــى  1830عــام 

وإبادة قبائل الهنود حتى امتد النفـوذ األمـرييك عـىل كامـل  مطاردة ومحاربة
  .األرايض األمريكية تجاه الغرب

عندما ابتاعـت أمريكـا  1803أما عمليات التوسع جنوباً، فبدأت منذ عام 

صارت فلوريدا ملكـاً ألمريكـا، ويف عـام  1819من نابليون، ويف عام ) لويزياتا(

 1848ع املكسـيك وأرغمتهـا عـام دخلت الواليات املتحدة الحرب مـ 1846

  .عىل التخيل عن نيومكسيكو، كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، ونيفادا، وأوتاوا
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إن املالحظة الجديرة باالنتباه هي، أن عمليات السيطرة والتوسع الداخيل 
رافقها تشكل نوع من التمركز الفريد لثالثة عنارص أساسية سـيكون لهـا دور، 

لذاتية للواليات املتحدة األمريكيـة، إمنـا يف رسـم سياسـتها ليس يف بناء القوة ا
وهـذه العنـارص الـثالث هـي . الخارجية وتحديـد أبعادهـا اإلسـرتاتيجية أيضـاً 

  .القيم، والقوة، والتجارة

ــة كــان مضــمون القــيم . ونقصــد بعنرصــ القــيم، القــيم السياســية والديني
، كالحريـة الفرديـة، السياسية يؤكد، وكام سبقت اإلشارة، عـىل موضـوعات عـدة

وهي عىل الجملة تنطوي عىل مضامني سياسـية . والدميقراطية، وحقوق اإلنسان
وقـد اعتـربت التجربـة . لبيان نوع الحكـم والطريقـة التـي متـارس بهـا السـلطة

  .األمريكية يف هذا املجال منوذجية ويفرتض تعميمها عىل الصعيد الخارجي

العقيـدة الربوتسـتانتية البيورتانيـة أما القيم الدينية، فقد حملت بذورها 
الكالفينية، وهي عقيدة ربطت بني الدين والعمل، وشجعت غالبيـة النـاس يف 
األرض الجديدة عىل الكفـاح مـن أجـل الـرثوة والنجـاح يف كسـب املـال، مـام 

كـام أكـدت . أضفى موافقة دينية عـىل مشـاريع األعـامل واملصـالح التجاريـة
. ني التقـوى الشخصـية وإحـراز النجاحـات الدنيويـةالبيورتانية عىل العالقة بـ

إىل أن بناء أمريكا وتقدمها هو نتاج الثقافة الدينية ) ماكس فيرب(وكام يذهب 
األمريكية التي غرزت عدداً من املعتقدات املتصلة بالعمل والوقت والعقالنية 

وهـذا يتسـاوق مـع الفكـرة الكالفينيـة التـي تقـول، أن . وعملت عىل تنميتها
  .لعمل هو أساس الرثاء، وأن الرثاء قابل ألن يكون عالمة االصطفاء اإللهيا

كام أعطت القيم التي بنيت عليها العقيدة الدينية مكانة مميـزة ألمريكـا 
باعتبار أن األمة األمريكية هي اختيار الهي، مام أعطاها زخـامً قويـاً لالنـدفاع 

ي والشـعبي، أن أمريكـا أمـة فام استقر يف العقل األمرييك الرسم. نحو الخارج
  .مميزة بالرسالـة التي رآها هللا جديرة بها، مام يجعلها فريدة يف التاريخ
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الـرئيس الثـاين للواليـات املتحـدة ) جون آدمـز(وبالعودة إىل قراءة أفكار 
إن بناء إمرباطورية عظيمـة ممكـن اآلن، (، نجده يقول )جورج واشنطن(بعد 

  ). املؤمنني وعليها أن متتد حتى تشمل غري

العنرص الثاين، هو عنرص القوة، الذي هو مزيج من عنارص القوة الروحيـة 
واالقتصــادية والعســكرية والصــناعية والفكريــة والسياســية، التــي اســتطاعت 

  . أمريكا من بنائها عىل مدى أكرث من قرن

أما عنرص التجارة، فهو نتاج االزدهار االقتصادي املتمثـل بفـائض اإلنتـاج، 
كم رأس املـال االسـتثامري القابـل للتصـدير، األمـر الـذي أدى إىل ازدهـار وترا

التجارة الخارجيـة والبحـث عـن األسـواق السـتثامر رؤوس األمـوال وترصـيف 
  .الناتج الصناعي

إن تنــامي القــوة الصــناعية األمريكيــة وازدهــار التجــارة الخارجيــة خلــق 
ــناعية  ــية والص ــب السياس ــدى النخ ــداً ل ــاً متزاي ــم اهتامم ــتثامرية برس واالس

إسرتاتيجية أمريكية يكون مبقدورها ضامن املصالح الحيوية للواليات املتحـدة 
  .األمريكية

وفـي الواقع، أخذ النشاط الصناعي يف الواليـات املتحـدة، ومنـذ منتصـف 
القرن التاسع عرش، يتنامى تدريجياً، وظهر نـوع مـن التمركـز الصـناعي متثـل 

صناعية الكبرية، أو تركز عـدد كبـري مـن املصـانع بظهور عدد من املؤسسات ال
ــو  ــة للنم ــة فارق ــكل عالم ــام ش ــدة، م ــة واح ــة احتكاري ــا يف مجموع ودمجه

  .1870االقتصادي يف الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص منذ عام 

أولهام، أن عدداً : متيزت عمليات االندماج والرتكيز هذه بظاهرتني رئيستني
. عات محددة أخذت أعدادها تقـل شـيئاً فشـياً من الرشكات احتشد يف مجمو 

أما الظاهرة الثانية فهي أن أعداد املساهمني أخذت تقل أيضاً، مـام يعنـي أن 
  املؤسســات الصــغرية أخــذت تختفي،األمــر الــذي أدى إىل انخفــاض عــدد
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وهكــذا أخــذت ثــروات الــبالد تنحرصــ يف أيــدي حفنــة قليلــة مــن . املالكــني
عـىل سـبيل املثـال، ) سـتاندرد أويـل(يف مجموعـة هذا ما حدث . االحتكاريني
مـن خاللهـا عـامدات إمرباطوريـة ماليـة ) جون ديفيسون روكفلر(التي وضع 

هائلة، فحول خـالل عرشـة أعـوام فقـط رشكـة نفطيـة صـغرية يف أوهـايو إىل 

من صناعة تكريـر الـنفط دون % 95مجموعة احتكارية ضخمة تسيطر عىل 

ده، بل وتسيطر أيضاً عىل غالبية وسـائل النقـل أن تعتمد عىل إنتاج الخام وح

  )1(.والتوزيع التجاري يف البلد

الظاهرة التي متيز بها االقتصاد األمـرييك منـذ بدايـة القـرن التاسـع عرشـ 
وطيلة عقوده املتتاليـة هـي، تنـامي قطـاع الصـناعات اإلنتاجيـة، تنـامي دور 

هـذه التحـوالت الكـربى . ..املؤسسات االستثامرية والبنوك التجارية واملرصفية
يف هيكلية البنية االقتصـادية بشـقيها التجـاري والصـناعي، ستشـكل الـدوافع 
الرئيسة وراء سياسات التوسع والهيمنة املتعاقبـة التـي مازالـت تشـكل جـزءاً 

  .أساسياً من السياسة الخارجية األمريكية حتى وقتنا الحارض

 الصـناعي والتجـاري قـد ميكن القول، أن النمـو االقتصـادي يف القطـاعيني
ساهم يف تركيز الرثوات يف أيدي مجموعات قليلة من األشخاص، وبالتـايل أدى 

وقـد . إىل نشوء رشكات عمالقة يف مجاالت الصناعة واملصارف والتجارة وغريها
ترافق تكوين هذه الرشـكات العمالقـة مـع ظهـور االحتكـارات الكـربى أو مـا 

فسـها، لـيس فقـط يف مختلـف القطاعـات التي فرضت ن) الرتستات(يعرف بـ 
االقتصادية يف البالد إمنا أيضـاً عـىل مؤسسـات العمـل السـيايس ومراكـز صـنع 

  )2(.القرار السيايس

بعــد تشــكيل هــذه االحتكــارات عــىل جميــع الصــعد ومنوهــا يف مختلــف 
االتجاهات، أخذت تسعى لتخطي الحدود األمريكية وتبحـث عـن مـوطئ قـدم 

 أدى إىل نشوء رشكات الصناعة والتجارة العاملية مرتافقـة مـعلها يف الخارج، مام 
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ومل يتوقف أو يقترص دمج وتركيز . نشاط مكثف لحركة االستثامرات الخارجية
الرشكات املتنوعة الكربى عىل الداخل األمرييك فحسب، ومل يكن هذا الشـكل 

اط التوسعي مقترصاً عـىل األرض األمريكيـة، سـواء أتخـذ هـذا النشـ -الحريك 
شكل السيطرة عىل األرض بالقوة، أو بتنامي النشاط االقتصادي املتمثل بدمج 

إمنا كـان هـذا الشـكل . وتركيز الرشكات املتنوعة الكربى عىل الداخل األمرييك
أمـا . توسعي مصمم باتجاه الخارج أيضـاً  -يعرب عىل الدوام عن مضمون حريك 

تبطة بثنائيـة إيديولوجيـة، طريقة سري هذا النموذج الحريك التوسعي، فهي مر 
دينية وسياسية اقتصادية، بعد أن اتخذت الليربالية السياسـة طابعـاً اقتصـادياً 
ليربالياً يركز عىل رضورة تحرر النشاط االقتصادي الفردي من أيـة قيـود ميكـن 

مبعنــى أن أدوات الوظيفــة التوســعية اتخــذت عــىل الــدوام . أن تحــد حركتــه
صناعي، استثامر رؤوس األموال، وما إىل غـري ذلـك مظاهر النشاط التجاري وال

  .من مظاهر النشاطات األخرى

وهكذا، ومع نهاية القـرن التاسـع عرشـ، سـتنطلق السياسـة األمريكيـة يف 
رسم أبعاد حركتها اإلسرتاتيجية، بعد أن تـم تعزيـز أوضـاعها الداخليـة ضـمن 

ذا التوجـه مـن ومل يـأت هـ. القارة، إىل آفاق أرحب خارج حدودها اإلقليميـة
فراغ فكري، إمنا كان منطلقاً من إرادة سياسة مؤدلجـة بخطاب سيايس مفـرط 
باستخدام مفردات لها مغزى كالرسالية، القدر املبني، األمـة التـي اختارهـا هللا، 

  .  والتكليف اإللهي يف ازدهار العامل

يكا لقد تنامى شعور جمعي حول مفهوم الرسالة العاملية التي تنهض بها أمر
حيال العامل، ورضورة سيادة األمة النموذجية، وهي مفاهيم أسهمت بجملتها يف 

بل عززت مفهوم االسـتعالء مـن أن األمـة . صياغة وبلورة مفهوم التفرد والتاميز
ومع هذه الشعارات . األمريكية هي األعىل قدراً واألعظم شئناً من األمم األخرى

   نسانية التـي غرسـها هللا يف األرض وهـيتنامى الشعور بأن أمريكا هي شعلة اإل 
  



 

83 
 

فاألمـة التـي أعلنـت اسـتقاللها . مدعوة إىل متثيل الجمهورية اإللهية الوحيـدة

  .مستعدة للنظر إىل ما وراء أفقها املبارش 1776سنة 

األساس الحقيقي والتجسيد الواقعي يف التعبري عن هذه ) موزو(مثل مبدأ 
يف مطلع نشاطها، والتأكيد عىل ) األمريكيةالعاملية (التوجهات والشعارات عن 

منط من االقتدار األمرييك يف صياغة قواعد جديدة للتعامل مع مجاالت خارج 
حدود القارة األمريكية، عىل األقل فيام يخص املجال الحيوي األمـرييك، حيـث 

حلول الواليات املتحدة محل القوى األوربيـة يف سـيطرتها ) مونرو(أعلن مبدأ 
ل القارة الالتينية، كذلك أمريكـا الشـاملية، بـل أعلـن تحـذيره للـدول عىل دو 

األوربية من مغبة التدخل بأي شكل من األشكال يف هذا املجـال الحيـوي، ألن 
  .مام يّعد مربراً للحرب) خطر عىل سالمنا وأمننا (ذلك سيعترب مبثابة 

وإمنـا مل يكن مجـرد موقـف سـيايس صـارم، ) مونرو(ويف الواقع، فإن مبدأ 
أمتد ليكـون مظلـة تحمـي املصـالح األمريكيـة املتناميـة واآلخـذة يف التبلـور، 

  :هي ) مبدأ موزو(ومن النقاط املهمة التي وردت يف . خاصة االقتصادية منها

 حرية التجارة البحرية يف األطليس.  

 حرية الوصول إىل األسواق األوربية باملنتجات األمريكية.  

  العامليةحرية الوصول إىل األسواق.  

أمـام ) هـارت بينتـون(ويف نفس السـياق، جـاءت أفكـار السـيناتور األمـرييك 

أن قــدر أمريكــا األبــدي هــو الغــزو (لتؤكــد عــىل  1846مجلــس الشــيوخ عــام 

مغالطـة تاريخيـة وهـي أنهـا عصـا مـوىس و لـيس ( والتوسع، إنها كعصـا هـارون
ريكـا األرايض هكـذا سـتغزو أم. التي صارت أفعـى وابتلعـت كـل الحبـال) هارون

وتضمها مساحة بعد أخرى، هذا هو القدر الجيل، أعطاها الوقت وستجدها تبتلع 

   )3().يف بضع سنوات مساحات بوسع معظم ماملك أوربا، هذا هو معدل توسعها
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أن الواليات  1896فقد أعلن عام ) غروفر كليفالند(أما الرئيس األمرييك 
يض القـارة األمريكيـة بكاملهـا، املتحدة أصبحت تنعم بحـق السـيادة عـىل أرا

  )4(.حتى أنها متتعت بقوة وإرادة ال تهزمان

مثل هذه التأكيدات الداعية إىل االنفتاح والتوسع باتجاه الخـارج نجـدها 

عـىل ( 1898الذي كتـب عـام ) الربت بيفريدج(أيضاً عند السناتور األمرييك 

ســنمأل البحــار فــنحن . التجــارة العامليــة أن تكــون تجارتنــا، وســنكون كــذلك
وسـوف نرسـم معـامل . بأساطيلنا التجارية، وسنبني أسطوالً عىل قـدر عظمتنـا

طرقنا التجارية، مستوطنات كبرية تحكم نفسها بنفسها، وترفع علمنـا وتعمـل 
وسـوف يبلـغ . أما مؤسساتنا فسوف تتابع علمنا عـىل أجنحـة تجارتنـا. ألجلنا

ارة والعلـم األمـريكيني، الشـواطئ القانون األمرييك، النظام األمريكـي، والحضـ

  )5().املرتامية واملعزولة حتى اآلن، لكنها ستسطع قريباً بنعمة هللا

عـن فكـرة إزالـة الحـدود ومـلء الفـراغ بالحضـور ) بيار ميلـزا(كام كتب 
تالشت الحـدود ومعهـا تـالىش صـامم األمـان الـذي كانـت تشـكله : (األمرييك

وسـوف يبحـث العقـل . ات املتحـدةاملجاالت الضـخمة الفارغـة وسـط الواليـ
ومبـا . الريادي للشعب األمرييك عن ميادين عمل أخرى، خارج حدود االتحـاد

أن تجهيز البلد قد أكتمل عملياً، فقد بـدأ رجـال األعـامل يفكـرون يف مسـألة 

  )6().األسواق الخارجية

مصـالح (فقـد كتـب فــي مؤلفـه ) الفريـد ماهـان(أما املنظَّر الجيوبولتييك 
، إن عىل الواليـات املتحـدة أن تنرشـ نفوذهـا التجـاري يف )كا يف قوة البحرأمري

فقـدرة البلـد اإلنتاجيـة . أنحاء األرض كلها، مادام السوق الداخيل مل يعـد كافيـاً 
وعـىل . الهائلة، مع وجود أسواق ووسائل نقل مأمونة، نحتاج إىل أسـواق طارئـة

ري قوي قادر عـىل القيـام مبثـل الواليات املتحدة إنشاء قوة بحرية، وأسطول بح
   هذه املهام، إذ بدونـه سـتكون الواليـات املتحـدة عـاجزة عـن ضـبط الكـاريبي
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زد عىل ذلك أن القناة املقبلة التـي سـرتبط بـني الباسـفييك . وأمريكا الوسطى
إن متطلبـات االنفتـاح . واألطليس ال ميكنها أن تكون خارج السيطرة األمريكية

يعني إنشاء بحرية حربية قويـة تسـاندها إرادة سياسـية والتوجيه إىل الخارج 

  )7(.قوية

، أن املصلحة القوميـة للواليـات املتحـدة تكمـن يف ربطهـا )ماهان(ويرى 
ومثل هذه املصـلحة، إذا أريـد لهـا . بهيمنة أمريكية ممتدة إىل ما بعد البحار

 أن تتحقق، ينبغي عىل البلد أن يكون جاهزاً للحرب التـي هـي عمـل سـيايس
  .مثل األعامل األخرى، وأن كانت أكرث عنفاً وذات طابع استثنايئ

هذا التوجه ويجعله أكـرث قبـوالً، فأنـه يضـفي عليـه ) ماهان(وليك يسوغ 
املحاطة بالعناية (و ) ممثله املسيح(مسحة دينية فيقول، أن الواليات املتحدة 

ذاتيـة فعالـة  ال ميكنها أن تغفل الطرف عن رضورة إنشاء قوة بحريـة) اإللهية
  .ميكنها استعاملها أينام تدخلت

كان يرى أن الهيمنة االقتصـادية ال تتحقـق إال بوضـع ) ماهان(وواضح أن 
وأن مثـل هـذا التصـور سيفيضـ إىل إقامـة حاميـة . اليد عىل التجارة البحريـة

واملالحظة الجديرة باالنتباه، أن هذا التوجـه، لـيك . مضمونة للتجارة األمريكية
ستساغاً، أو مربراً، فأنـه ينبغـي أن يضـفى عليـه وعـىل الـدوام البعـد يكون م

، وألن )البلـد الـذي اختارتـه العنايـة اإللهيـة(الديني واألخالقي، فأمريكا هـي 
، وأن مهمـة )الرسالة التي رآها هللا جديرة بها، إمنا تجعلها فريـدة يف التـاريخ(

والتطهـري الكبـري واإلصـالح أن تدل بقية العامل عىل طريق التوبـة (أمريكا هي 
  ).االجتامعي ومحاربة الخطيئة

مثل هذه األفكار الداعية إىل التوسع واالنفتاح قد ال تجد لها حظوظاً وافـرة 
  للنجاح إال لدولـة تكتمـل فيهـا جملـة اشـرتاطات، بنيـة اقتصـادية متينـة، قـوة
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نفسـها فكريـة قـادرة عـىل أن تطـرح  -عسكرية فائقة االقتدار، بنيـة ثقافيـة 
كنموذج يؤهلها ألن تكون موضع اسـتقطاب اآلخـرين، أو عـىل األقـل، الـدفع 
بهم إىل التسـليم بهـا كـأمر واقـع بسـبب مـن فائقيـة حركتهـا التـي يصـعب 

سياسـية وحتـى (مقاومتها، وإمنا أيضاً منوذج يستند إىل مسوغات إيديولوجية 
  . تربر مرشوعية حركته) دينية، أو االثنني معاً 

املقومــات أو العنــارص نجــدها قــد تــوافرت لــدى الواليــات جملــة هــذه 
املتحدة عىل مدى أكرث من قرن يف جهد متواصـل إلكـامل بنـاء عنـارص القـوة 

وهكذا، انطلقـت السياسـة التوسـعية . الذاتية لالنطالق فيام بعد نحو الخارج
وكانــت أمريكــا . األمريكيــة مــن دائرتهــا الداخليــة ضــمن القــارة إىل الخــارج

نية هي الدائرة الثانية، واألكرث اقرتاباً من الناحيـة الجغرافية، ضمن إطـار الالتي
فمع نهاية القرن الثامن . التوسعي للواليات املتحدة األمريكية -املسار الحريك 

عرش وبداية القرن التاسـع عرشـ، وعنـدما أخـذت مظـاهر النفـوذ والسـيطرة 
دت العالقات التجاريـة والثقافيـة األسبانية ترتاجع يف قارة أمريكا الالتينية، شه

ففي كـل . بني الواليات املتحدة ومناطق عديدة يف أمريكا الالتينية تطوراً كبرياً 
كـام ) وكـاالت، قنصـليات(مكان تقريباً أقامت الواليات املتحدة ممثليات لهـا 

جرى العمل يف الوقـت نفسـه عـىل تصـدير ونرشـ أفكـار وثقافـات وحمـالت 
  . اذبية شعوب أمريكا الالتينية للنموذج األمرييكإعالمية بهدف ضامن ج

ــني عــام  ــدة ب مل تصــمد الوحــدة  1823 - 1803وخــالل الفــرتة املمت
. املصطنعة يف القارة األمريكية الالتينية أمام تطور العقليات وتحول الثقافـات

فمــن االنتفاضــات إلـــى الرصــاعات املســلحة، أخــذ ينهــار البنــاء الكولونيــايل 
خذت النزعة االستقاللية املدعومة باملسـاعدات األمريكيـة تتنـامى األسباين، وأ 

تلتهـا يف العـام نفسـه . ، أعلنت فنـزويال اسـتقاللها1818تدريجياً ففي عام 

، عنــدما تحقــق عمليــاً اســتقالل بلــدان 1923ويف عــام . األكــوادور وتشــييل
  .األموالأمريكا الالتينية، قدمت الواليات املتحدة إىل دول القارة األسلحة و 
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لقد اتبعت الواليات املتحدة تجاه العديد من دول القارة سياسة االحتـواء 
فالرساميل األمريكية كانت رضوريـة لتنشـيط الحيـاة االقتصـادية يف . والتعبئة

ونسـجت . الربازيل وتشييل وكولومبيـا وفنـزويال ولـدى معظـم األمـم األخـرى
ـــات ـــة واملمتلك ـــول النفطي ـــة والحق ـــرثوات املعدني ـــة واألرايض  ال العقاري

واالستثامرات املالية،نسجت جميعها شبكة ال ميكن اقتالعهـا تـربط حكومـات 
  .الدول باملصالح األمريكية، وذلك مبوافقتها غالباً، أو مبوافقة الطبقة املالكة

وعىل مدى أعوام عديدة، جرى االستبعاد املتدرج لربيطانيا العظمى التـي 
صف القارة، وهي الدولة التي ستفقد مكانتهـا كانت تشغل موقعاً محدداً يف ن

ـد تكفـي السـوق الداخليـة األمريكيـة . نهائياً بعد الحرب العامليـة األوىل مل تعَّ
وتاليـاً صـار مـن الرضـوري فـتح أسـواق . الستيعاب اإلنتاج الصناعي الـوطني

... أخرى لترصيف الناتج الصناعي ولالستفادة من إمكاناتها وطاقاتها ومواردها
ذا توسعت هيمنة الواليات املتحدة السياسية فوقعت معظم دول القارة وهك

  . تحت سيطرتها

من ناحية أخرى، أمتـد الطمـوح األمـرييك إىل أبعـد مـن ذلـك ليصـل إىل 
وأخـذ . ، الجزيرة املغريـة برثواتها السمكية وموانئها التجاريـة)هاواي(جزيرة 

شـكل البعثـات التبشـريية ، 1820التغلغل والتوسع األمرييك فيها، منذ عـام 

الربوتستانتية، ونرش الدعاية املؤيدة لألمـريكيني، فضـالً عـن اسـتفادة السـفن 
فتشكلت تجارة ثالثية بـني املرافـئ األمريكيـة . األمريكية من الرسو يف مرافئها

كام تم نسج روابط رضوريـة لعمليـة ضـم . والصني) هونولولو(يف الباسفييك و
العقليـــات وينرشــــون األفكـــار والثقافــــة املبرشـــون يطبعــــون : مقبلـــة

األمريكيـة،املزارعون يســتولون عـىل املحاصــيل، والتجـاريون وأصــحاب رؤوس 
وقـد قـاد كـل ذلـك إىل توقيـع . األموال يصدرون البضائع ويستثمرون األموال

، متكـن مـن دخـول املنتجـات 1875معاهدة تبادل تجاري بني الطرفني عام 
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بينام أصبح استعامل بريل هاربر مضموماً للسفن األمريكية بحرية إىل هاواي، 

حتى دبر املزارعون، وهم من املستوطنني  1895وما أن جاء عام . األمريكية

، انتفاضة قادت إىل تغيري الوضع السيايس، وتم )هاواي(األمريكيني املقيمني يف 

، 7/7/1898وعىل الفور اعرتفـت بهـا واشـنطن يف . إعالن جمهورية هاواي

  . دخالً لعملية ضم مربمج عىل املدى الطويللتكون م

كام توجهت الواليات املتحدة صوب الصني ملـد نفوذهـا هنـاك، فأرغمتهـا 

ــدة  ــع معاه ــىل توقي ــانكني(ع ــام ) ن ــتقطاع . 1842ع ــاركت يف اس ــم ش ث

  . إمرباطورية الوسط لتجني أرباح هائلة من تجارة األفيون عىل وجه الخصوص

مـرييك إىل بحـار اليابـان، حيـث حـارص أمتد النفـوذ األ  1854ومع عام 

عدد من املوانـئ اليابانية، وأبرمـوا ) ماثيو غالربايت(األسطول األمرييك بقيادة 
معهم، تحت التهديـد بالقصـف املـدفعي، أو الحصـار االقتصـادي معاهـدات 
تجارية كانت مرضـة مبصـالح اليابـان، إذ خفضـت حقوقهـا الكمركيـة بنسـبة 

واليــات املتحــدة بــأن تحولــت إىل مــورد لألســلحة ، بيــنام اســتفادت ال50%

ترافق هذا مع ارتفـاع . والسفن املخصصة لتغذية الرصاعات الداخلية يف البالد
األسعار الناجمة عن استبدال املنسوجات املحلية بأخرى أجنبية، باإلضـافة إىل 
ما بلغته املحاصيل مـن تلـف نـاجم عـن سياسـات رضيبيـة عقيمـة أسـهمت 

  . البطالة والهلع االجتامعي يف الجزر اليابانية جميعهاجميعها يف نرش

إن . ثم هناك كوبا، التـي جـاء دورهـا كهـدف يف مسـار التوسـع األمـرييك

، 1823سكرتري الدولة عـام ) جون كوينيس آدمز(أوضحه ) كوبا(االهتامم بـ 

 إن هناك قوانني للجاذبية السياسية، مثلام(ثم رئيس الواليات املتحدة  بالقول 
وكام أن التفاحة منفصلة عن الشجرة بقوة الريح، تجد . هناك جاذبية طبيعية

نفسها، حتى ولو أرادت ذلك، أمام استحالـة السقوط أرضاً، فإن كوبـا، بعـدما 
قطعت العالقة التي تربطها بأسبانيا، ال بـد لهـا مـن االنجـذاب نحـو االتحـاد 
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لتحقيـق هـذه الجاذبيـة أما املخطط الذي طبق بعد ذلـك ). األمرييك الشاميل
إثارة االستياء االجتامعي، ثم التمرد، وأخرياً الثـورة ألجـل التـدخل : فهو بسيط

  . بعد اندالعها بذريعة ما لالستيالء عىل الجزيرة

لقد بدأت مظاهر الهيمنة األمريكية عىل كوبا باالسـتثامرات األمريكيـة يف 
جــة متكنــت فيهــا وقــد تنامــت هــذه الهيمنــة إىل در . ميــدان صــناعة الســكر

. الرشكات األمريكية من االستيالء عىل مساحات وقطاعات واسعة مـن املـزارع
ثم بدأت مرحلة االحتكار الصناعي لهذه املادة، رافق ذلك االستثامر األمـرييك 
للوضع السيايس املرتدي يف كوبا واملعارك الناشبة بني الثـوار الكـوبني والقـوات 

املـرتدي يف كوبـا إىل احتجـاج األمـريكيني يف  وقد دفـع هـذا الوضـع. األسبانية

لحامية مصالح صناعييهم ومستثمريهم، وكـذلك حاميـة  1898كانون الثاين 

  .       حياة مواطنيهم

وأمام تـردي األوضـاع يف كوبـا، وضـغوط الدعايـة ووسـائل اإلعـالم، وجـد 
، أن الفرصة أصبحت مواتية، فشن هجوم عسـكري )ماكينيل(الرئيس األمرييك 

ومـا . عىل الجزيرة، استوىل يف طريقه عىل الفلبني، وبورتريكـو، وجزيـرة غـوام
حتـى صـودرت ) لحاميـة املصـالح األمريكيـة(كادت ترسو الجحافل األمريكية 

إذا (قرار أمرييك جاء فيه  20/4/1998إذ صدر يف . مكاسب الثورة الكوبية
ستواصــل كــان يحــق للكــوبيني تقريــر مصــريهم، فــإن الحكومــة األمريكيـــة 

لكـن السـؤال، مـا هـي ). سيطرتها عىل الجزيـرة مادامـت التهدئـة مل تتحقـق
طبيعة هذه التهدئة؟ وما هي مدتها؟ وكيف تتحقق؟ إنه الواقـع أمـر مـرتوك 

  .للتقدير املزاجي واالعتباري من جانب قوات االحتالل

ومل يجـر االعـرتاف بحكومــة ). وود(وهكذا، وضعت كوبا تحت أمر الجـرنال 
وعندما أعلنت الجمهورية عـام . رة، ورفرف العلم األمرييك عىل املباين الرسميةالثو 

  ،2/3/1901ففـي . ، اتخذت الحكومـة األمريكيـة جميـع االحتياطـات1901
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، توضـح أن للحكومـة )هيتشـكوك بـالت(أقر الكونجرس وثيقة وضـعها السـناتور 
ألمــريكيني األمريكيــة حــق التــدخل يف كــل حــني كلــام تعرضــت مصــالح الرعايــا ا

  .وحياتهم للخطر، وكذلك استقالل كوبا

ومن الناحية العملية، فقد سيطرت الواليات املتحدة، عن طريق الرشكات 
واالستثامرات واملصارف والنشاطات الصناعية، عىل االقتصاد الكويب، مثال ذلك 
التعريفات التفاضـلية عـىل السـلع واملنتجـات األمريكيـة، احتكـار الصـناعات 

، يف 1899الكوبيـة منـذ عـام  -عن طريق رشكة السـكر األمريكيـة  السكرية

قطاع التبغ سيطرت رشكة التبغ األمرييك، ويف قطاع التعـدين، سـيطرت رشكـة 
أما قطاع املصارف فقد كان مخرتقاً ومسيطر عليـه مـن قبـل رشكـة . بنسلفانيا

  )8(.نورث أمريكانا تروست

حيط الهـادئ وبلوغـه خلـيج من ناحية أخرى، أدى التوسع األمرييك يف امل
مانيال وقلب رشق آسيا إىل تعزيز أهمية بناء قناة تربط بني املحيطني الهـادي 
واألطليس وتسهيل الحركة التجاريـة والعسـكرية بـني املـوانئ األمريكيـة عـىل 

ــداعي ) ســبونري(قــانون  1902جــانبي القــارة، فأصــدر الكــونغرس ســنة  ال

اوضات مع كولومبيا التي كانت بنام تشـكل بدأت املف )9(.للتفاوض عىل القناة

التـي تحـدد ) هريان هـاي(ويف العام التايل وضعت أسس معاهدة . جزءاً منها
سبل العمل يف القناة، وهي أسس رفضها الكونغرس الكولومبي ملا تشكله مـن 

  .تهديد للسيادة الوطنية

هـا، لجأت الواليات املتحـدة إىل أسـلوب آخـر لبنـاء القنـاة والسـيطرة علي
وذلك باستغالل رغبات لدى قطاع من أبناء بنام، عملت بدورها عىل تنميتهـا، 
لالنفصال عن كولومبيا، فانتهزت أجواء االستياء واألزمـة االقتصـادية الداخليـة 
الناجمة عن حرب األلف يوم بني األحرار واملحافظني ووضعت خطة الستقالل 

  .بنام تحت الحامية األمريكية
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ملتحــدة قنــاة بــنام ضــمن رشوط وقيــود أســوأ مــن تلــك شــيدت الواليــات ا
عىل سـيادة بـنام، حيـث وضـعت الواليـات ) هريان هاي(املفروضة يف معاهدة 

املتحدة يدها عنوة عـىل القنـاة التـي تـربط بـني املحيطيـني األطليسـ والهـادئ 
مبوجب اتفاقية أصبحت تنص عىل أن تتخىل الواليات املتحدة عن حق السيطرة 

إال أن هذا املطلب مل يتحقق . 2000وتعيدها للسيادة البنمية عام  عىل القناة
  .حتى الوقت الحارض وبقيت القناة تحت السيطرة األمريكية

يف الكاريبي، حيـث ) بورتوريكو(وإىل جانب كوبا وبنام، كانت هناك جزيرة 

، وأقامت الواليات املتحدة حكومـة عسـكرية فيهـا، 1897جرى اجتياحها عام 

ويف عـام . 1900مـايو / لت بحكومة مدنيـة مسـيطر عليهـا يف أيـار ثم استبد 

مـواطنني أمـريكيني ) بورتوريكـو(ليجعل من سـكان ) جونز(، جاء قرار 1917
  .تابعني ملحاكم وسلطات إجرائية تحت ترصف الرئيس األمرييك

ــرئيس األمــرييك 1946ويف عــام  ـــى ) هــاري ترومــان(، عــني ال حــاكامً عل
الذي يعني أن البلد محكوم أمريكيـاً مـن قبـل حـاكم معـني ، األمر )بورتوريكو(

هـذا مـن الناحيـة السياسـية، أمـا مـن الناحيـة االقتصـادية، فـأن . بقرار أمرييك
السيطرة االقتصادية كانت قوية جداً عن طريق تغلغل الرشـكات واالسـتثامرات 

ألسواق األمريكية، وعن طريق تصدير السلع والبضائع واملنتجات األمريكية إىل ا
  . البورتوريكية

بحجة  1907أما جمهورية الدومنيكان، فقد دخلتها الواليات املتحدة عام 
ويف نفس العام فرضت عىل . فرض قوانني جباية الرضائب واألرشاف عىل تنفيذها

  .بلدان أمريكا الوسطى معاهدة الصداقة والسالم التي تنتقص من سيادتها

حدة عالقتها مع نيكـاراغوا وقامـت ، قطعت الواليات املت1909ويف عام 

تـم ذلـك بقـوة . باجتياحها عسكرياً لتثبت قواعد عسكرية أمريكية لها هنـاك
السالح حني دخلت إىل مدينة غرانادا وحدات عسكرية أمريكية مقاتلة لتعلن 
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فيها قيام والية أمريكية جديدة، وقد نصب القائد العسـكري لتلـك الوحـدات 
وا، ذلك البلد الـذي يقـع يف وسـط القـارة األمريكيـة نفسه رئيساً عىل نيكاراغ

الجنوبيــة، والــذي تفصــل بينــه وبــني الواليــات املتحــدة كــل مــن املكســيك 
ومل تخـرج . وغواتيامال وهندوراس، أي أنه ال يوجد حدود مشرتكة بني البلدين

القوات األمريكية من هنـاك إال بعـد حصـول واشـنطن عـىل قاعـدة أمريكيـة 
ســتقرت يف مانــاغوا ومازالــت حتــى اليــوم تقبــع يف أحــدى عســكرية دامئــة ا

  . ضواحي هذه العاصمة

اجتاحت الواليات املتحدة جمهورية الدومنيك مستعينة  1912ويف عام 

بقوات البحرية واملشاة للقضاء عىل التحوالت االجتامعية والسياسـية الجاريـة 

، إال أنهـا 1925يف هذا البلد الذي بقيت فيه حتى خرجت منه شـكلياً عـام 

حني قامت بتـدعيم وجودهـا العسـكري  1933بقيت عىل األرض حتى عام 

  . يف نيكاراغوا املجاورة مبزيد من السفن الحربية وقوات البحرية واملشاة

وهكذا، ومنذ العقدين األخريين من القرن التاسـع عرشـ، متكنـت الواليـات 
. يكـا الجنوبيـةاملتحدة من فـرض سـيطرتها عـىل معظـم أقـاليم ودول قـارة أمر

ــاملني  ــن ع ــة م ــا متأتي ــام الســيطرة عليه ــن أحك ــة م ــة األمريكي ــت الرغب وكان
األول، قناة بنام، املدخل الرئييسـ الـذي . اسرتاتيجيني عىل قدر كبري من الحيويـة

مير من خالله قسم كبري من الصادرات األمريكية إىل اليابـان والربازيـل، وكـذلك 
. تحرك مـن الباسـفييك إىل األطليسـ وبـالعكساألسطول البحري األمرييك الذي ي

أمريكا الوسطى ذاتهـا التـي ميـر عربهـا حـوايل  -والثاين، بسبب منطقة الكاريبي

  . من التجارة الخارجية األمريكية% 40من واردات النفط و% 50

أما الوسائل التي استخدمتها الواليات املتحدة لبسط نفوذها وسلطانها فقد 
لوعود السياسية، والتهديد باسـتخدام القـوة العسـكرية أو كانت ترتاوح ما بني ا

  أمــا أكــرث أســاليب العمــل . الحصــار االقتصــادي، وأســاليب العمــل املخابراتيــة
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املتبعة يف فرض الهيمنة والنفـوذ وتكـريس حالـة التبعيـة، فقـد كانـت متمثلـة 
  .باألساليب واألدوات االقتصادية

والذي يقـول ) دسنكس(ذهب إليه ويف الواقع، فإننا نتفق مع الرأي الذي 
إن أكرث أساليب العمل االقتصادي التي اتبعتها الواليات املتحـدة لضـامن (فيه 

الهيمنة ومد النفوذ، فإنها متثلت بسيطرة الرشكات األمريكية عـىل القطاعـات 
الصــناعية والتجاريــة، واملرافــق الخدميــة كــالهواتف والكهربــاء والســكك 

وكان أمام الحكومات املحلية أن تختار واحداً من . ريةالحديدية واملوانئ التجا
خيارين، إما أن تنحاز إىل واشنطن فتبقى، وإما أن تتمـرد وتسـعى إىل إصـالح 

  .   التجاوزات األكرث افتضاحاً، فتجري اإلطاحة بها عىل نحو آخر

أما أساليب العمل السيايس، والتي تظهر فيها االنتخابات كوسيلة عقالنيـة 
اطية يف مامرسة السـلطة، أو فـيمن ميارسـها، فـأن اإلدارة األمريكيـة ال دميقر  -

. تكون بعيدة عن تصميمها يف بلدان تجد أنها ينبغي أن تكون تحت ضوابطها
فاالنتخابــات، الشــكل األكــرث إقناعــاً فــيمن يتــوىل الســلطة، تكــون وظيفتهــا 

عية عـىل الوحيدة هي تغذية الوهم الوطني حول الدميقراطية، وإضـفاء الرشـ 
الحكم عىل املستويني، القومي والدويل، والسامح بلحظة مميزة للتواصـل بـني 
الحكام واملحكومني الذين قد تتاح لهم فرصة تلبية مطـالبهم، وبوجـه خـاص، 
تسمح االنتخابات بتنافس محدود بـني جامعـات تـدور يف تلـك السـلطة مـع 

  ) 10).(استبعاد الطبقات الخطرية سياسياً 

فإنــه باإلضــافة إىل هــذه السياســات التــي اتبعتهــا الواليــات  ويف الواقــع،
املتحدة حيال دول أمريكا الالتينية، فـإن مثـة عوامـل سـاعدت عـىل التغلغـل 

  : األمرييك فيها ومنها

التاريخ السيئ الصيت لالستعامرين الربتغايل واألسباين ملـا مارسـاه مـن . 1

لقـارة ومواردهـا، عمليات يف قمع واضطهاد وسلب واستغالل لرثوات ا
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، )املخلِّص(أو ) املنقذ(حيث طرحت الواليات املتحدة نفسها باعتبارها 
باستعارة مصطلحات الديانة املسيحية، ملا عجت به القارة من مشاكل 

  . سياسية واقتصادية واجتامعية

ال مسؤولية النخب السياسـية واألرسـتقراطيات املحليـة وعجزهـا عـن . 2

ريخية وطنية ملعالجة املشكالت التي تعـاين منهـا توفري مناذج قيادية تا
  .بلدان القارة

الفوىض االقتصادية والسياسية، والرصاعات األهلية، جعلت العديد من . 3
بلدان القارة طريدة سـهلة االقتنـاص مـن قبـل مرشـوعات رأس املـال 

  .والصناعات والرشكات التجارية والنشاطات املرصفية األمريكية

غارشيات املحلية والرساميل األمريكيـة الشـاملية للسـلطة تقاسم االولي. 4
واملكاسب بعد خروج االستعامرين الربتغايل واألسباين، وأبعاد القيادات 
والنخب الوطنية وإقصائها عن أي شكل من أشكال التنميـة السياسـية 

  .واالقتصادية واالجتامعية

تريكـو وبـنام وهكذا، أصـبحت كوبـا وفنـزويال والربازيـل واألرجنتـني وبور 
وباسـتمرار كـان يجـري . وهاييتي وجامايكا وغريها يف قبضة الواليات املتحـدة

أصــالح الدميقراطيــة، وحاميــة املــواطنني واملصــالح (التــدخل واإللحــاق باســم 
، )تحقيق الرفاهية االقتصادية ونرش مبادئ الحرية(، أو تحت شعار )األمريكية

، كـل ذلـك جعـل أمريكـا الالتينيـة فضالً عن أساليب العمـل التجـاري واملـايل
  .امتداداً القتصاد الواليات املتحدة ومرتبطة بها سياسياً 

  

  :االنفتاح نحو العاملية

ميكن اعتبار الحرب العاملية األوىل هـي البوابـة التـي متكنـت مـن خاللهـا 
ورغـم أن . الواليات املتحدة ولوج أوربا، ليبـدأ بالتـايل انطالقهـا نحـو العامليـة
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ت املتحدة األمريكية أعلنت حيادهـا يف هـذه الحـرب، إال أنهـا وجـدت الواليا
فقـد كانـت هنـاك رضورات الحفـاظ عـىل . نفسها متورطة فيها ألسباب عـدة

التوازن العاملي والخشية من ميـل أحـدى كفتيـه لصـالح قـوى كانـت تشـكل 
كـام كانـت هنـاك رضورات الـدفاع عـن . تحدياً جدياً لها ولحلفائهـا يف أوربـا

ة التجارة، وخصوصاً البحريـة، وإنقـاذ الدميقراطيـة مـن احـتامالت نجـاح حري
  . دكتاتورية بعض القوى املناوئة يف أوربا

ويف الوقت الذي مثلت فيه الحرب كارثة اقتصـادية واجتامعيـة وسياسـية 
ألوربا، حيث هناك ماليني القتىل، وانحسار واضح يف النفـوذ السـيايس العـاملي 

، وما رافـق ذلـك مـن دمـار كبـري )بريطانيا و فرنسا(أوربا  للقوى التقليدية يف
القتصاديات الدول األوربية الفاعلة، مع كلف مالية باهظة، إذ كلفـت الحـرب 

مــن % 22مليــار دوالر، ويف أملانيــا ابتلعــت الحــرب  44االقتصــاد الربيطــاين 

وأمــام هــذه الصــورة %. 30، ويف فرنســا %26الــرثوة القوميــة، ويف ايطاليــا 

. كارثية كانت الواليات املتحدة األمريكية هي املستفيد الوحيـد مـن الحـربال
تجــارة القمــح والفــوالذ . لقــد بلغــت األربــاح املتحققــة مــن التجــارة ذروتهــا

والبنزين والسفن والسكر واآلالت واألعتدة ومعدات سكك الحديد، والحديـد 
لفـاء، فأنهـا وبقدر ما أسهمت هذه التجـارة يف دعـم الح. والنحاس وغري ذلك

عملت عىل إنقاذ الواليات املتحدة ذلك أن هذه السـلع كانـت تبـاع يف وقـت 
  .كانت فيه االحتياطات األمريكية غري قابلة للنضوب

، شـكلت الواليـات املتحـدة األمريكيـة خزانـاً 1915وهكذا، ومنـذ عـام 

ــة وذخــائر ــة، ومنتوجــات غذائي ــواد أولي ــاً مل واســتمتع الصــناعيون . احتياطي
زارعون والتجار األمريكيون ببيع مواد غذائية، أي القمـح واللحـم والسـكر وامل

ومنتوجات صناعية، مثل الحديد والفـوالذ واملحركـات وآالت صـناعية وأدويـة 
  ومستلزمات طبية، كل ذلك تم بفضل حيادها الذي مل مينعها من املتاجرة مـع 
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املاليـة يف إقـراض هذا باإلضـافة إىل نشـاط املصـارف واملؤسسـات . املتحاربني
الفرنسيني والربيطانيني ملا يحتاجونه من أموال إلدامة املجهود الحـريب وتـأمني 

  . مستلزمات الحياة االقتصادية واالجتامعية

ومل تكن الحرب العاملية الثانيـة اقـل حظـاً يف تـوفري فـرص مواتيـة سـيجني 

اسـتبدل  4/11/1939ففـي . االقتصاد األمرييك منها أرباحاً ومكاسـب كبـرية
، )كـاش انـد كـاري(الكونجرس االمرييك الحظر الشامل بقرار أطلق عليه تسمية 

، )كاش(ميكَّن األمريكيني أن يبيعوا أسلحة للمتحاربني رشط أن يدفع هؤالء نقداً 
، وقـد ألـزم هـذا القـرار الفرنسـيني والربيطـانيني أن )كـاري(وان يتكلفوا بالنقل 

  .ات املتحدة ذهباً وعمالت صعبةيدفعوا مثن مشرتياتهم من الوالي

وهكذا، وبفضل اإلنتاج الواسع والتعبئـة العامـة يف سـبيل دعـم املجهـود 
كـام انشـغل الـرئيس . الحريب للحلفاء سيجري حل مشكلتي األسواق والبطالة

بقيادة حملـة إعالميـة إلقنـاع مواطنيـه بأنـه ال يكفـي أن ) روزفلت(األمرييك 
، إمنا أيضا البد من مشاركتها بشـكل نشـط )اطيةترسانة الدميقر (تكون أمريكا 

، )كلـود فـوهلن(وكام يقول . أملانيا واليابان) إمرباطورية الرش(يف الحملة عىل 
كان عىل صناع القرار األمريكيني إقناع الـرأي العـام بـأن البلـدان التوتاليتاريـة 

عتـه تهدد القيم الخاصة بالدميقراطية األمريكية، وهو نفـس الشـعار الـذي رف
الواليات املتحدة يف عقد التسعينات من القرن العرشين، والسنوات األول مـن 

إيران، العراق، ليبيـا، سـوريا، (القرن الواحد والعرشين يف مواجهة دول معينة 
، ونعتـت )محور الرشـ(، إذ أخذت نفس التسمية، )السودان، وكوريا الشاملية

ــ ــالح والق ــدد املص ــا دول ته ــفات باعتباره ــنفس الص ــادئ ب ــة ومب يم الغربي
  .الدميقراطية

ولعل املفارقة امللفتـة لالنتبـاه يف هـذه املقاربـة التاريخيـة هـي، إذا كانـت 

   ، املتمثلة بالهجوم عىل مبنـى التجـارة2001/ أحداث الحادي عرش من أيلول 
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العاملية يف الواليات املتحدة األمريكية مـدعاة لشـن مـا يسـمى بـالحرب عـىل 
ب التي كانت تستهدف دول وقيادات أو زعامات سياسية اإلرهاب، وهي الحر 

بعينها، وكان مـن أبـرز تطبيقاتهـا الحـرب عـىل أفغانسـتان، ثـم الحـرب عـىل 

) محـور الرشـ(، والتوعد املستمر لدول وصفت بأنها متثل 2003العراق عام 

م ) بـريل هـاربر(، فـإن الهجـوم اليابـاين عـىل )الدول الراعية لإلرهـاب(أو  قـدَّ
وإذا مل نذهب مـع . الحاسم الذي قرر دخول الواليات املتحدة الحرب العنرص

الزعم الذي قدمه بعض املؤرخني من أنـه جـرى السـكوت عمـداً عـن اقـرتاب 
املقاتالت اليابانية حتى تغـدو املشـاركة األمريكيـة يف الحـرب محتومـة، فإنـه 

جـراءات وإال كيـف نفرسـ اإل . يبدو أن املجابهة مـع اليابـانيني كانـت مأمولـة

 1941يوليـو / إىل متـوز  1940سبتمرب / االقتصادية ضد اليابان منذ أيلول 

الرامية إىل حرمانها من املنتجات اإلسـرتاتيجية والسـيام الـنفط؟ كـذلك كانـت 
فقد أقاموا أوالً، منطقـة . هناك استعدادات أمريكية فيام يبدو للرد عىل أملانيا

ـقيمحايدة يف األطليس تجرب األملان عىل ح وكـان . رص عملياتهم يف جانبه الرش
البد من وقوع حوادث خصوصاً بعد ما تقرر إرشاك السفن الحربية األمريكية 

  .1941سبتمرب / يف دوريات وجوالت شامل األطليس يف أيلول 

تـاريخ دخـول الواليـات املتحـدة ( 1941ويبدو، أنه منذ كانون األول عام 
، أن الواليات املتحدة سـتكون الدولـة ، تشكلت قناعات أمريكية مفادها)الحرب

املنترصــة يف الحــرب وعــىل نحــو يضــعف، أن مل يكــن يلغــي، أعــداءها وأعــداء 
  . حلفائها، كام يضمن تبعية حلفائها الذين أنهكتهم الحرب عسكرياً واقتصادياً 

إن الربط األمرييك لعامل تهيمن عليه الواليات املتحدة بعد الحرب العاملية 
ــة أعتمــد ــة  الثاني ــة هــي الفاعلي ــزتني، األوىل هــي األحــالف، والثاني عــىل ركي

االقتصادية لدولة وظفت اقتصادها املتني لتكبل منارصيهـا بقيـود تبـدو أن ال 
  .فكاك منها
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شملت حالة الدمار الناجم عـن الحـرب كـل القـوى التـي سـاهمت فيهـا 
املايل أصـابت فالفوىض والدمار االقتصادي واالنهيار . باستثناء الواليات املتحدة

اليابان والصني واالتحاد السـوفيتي وأوربـا بضـمنها بريطانيـا، جميعهـا كانـت 
تعاين من انهيار اإلنتاج الصناعي والزراعي، التضخم، العجـز الكـاريث يف ميـزان 
ــيم  ــاة والق ــوط مســتوى املعيشــة وانحطــاط الحي ــة وهب ــدفوعات، البطال امل

. اء والفسـاد اإلداري والسـيايساألخالقية، مع تنـامي الـدعارة والسـوق السـود
مقابل هذه األوضاع املرتدية، وجدت الواليـات املتحـدة نفسـها مزدهـرة كـام 

فـالحرب أنهـت األزمـة االقتصـادية . كان حالهـا غـداة الحـرب العامليـة األوىل
وامتصت البطالة بفضل اإلنتاج الواسع، وكثفت طاقات إنتاجية غـري متوقعـة، 

  . لوحده ثلثي إنتاج العاملإذ مثل اإلنتاج األمرييك 

كانت الفكرة األساسية التي حكمت اإلسرتاتيجية األمريكيـة عـىل الصـعيد 
االقتصادي لعامل ما بعد الحرب العاملية الثانيـة هـي إرسـاء هيمنـة اقتصـادية 

فإذا تجاوبت بلـدان أخـرى، . تأخذ بيد الواليات املتحدة نحو السيطرة العاملية
توسيع السوق األمريكية، فأنها سـتكون امتـداداً  وعىل نطاق واسع، مع حاجة

وعليـه، إذا اعتمـدت هـذه البلـدان . لها وتعمل عىل تفعيلها وإدامة نشـاطها
بنى اقتصادية مامثلة لبنى النظام االقتصادي اللبريايل، التبادل الحر، والتنـافس 
البعيد عن السيطرة الحكوميـة املركزيـة، فسـوف تشـعر هـذه البلـدان حـتامً 

ورة استرياد البضائع والسلع واملنتجات األمريكية ويف هذا النموذج تكمـن برض 
فكرة الربط، أو التبعية االقتصادية، خصوصاً إذا أخـذنا بعـني االعتبـار املكانـة 

وبالتـايل، . املتفوقة لالقتصاد األمرييك بالقياس مع اقتصاديات البلـدان األخـرى
سـتهلكني، كـان ذلـك عـامالً مهـامً كلام اتسعت دائرة االسـتهالك أو زاد عـدد امل

إن الحفـاظ : (بالقول) ترومان(هذه الفكرة يشري إليها . لتحريك اآللة االقتصادية
   ،)عىل اقتصاد أمرييك متوازن ومتكينه من النمو يكمـن يف تشـجيع إمنـاء البـاقي
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ــدان األخــرى إىل أســواق تســتورد املنتجــات  ــل البل ــي رضورة تحوي ــام يعن م
  .ن امتداداً لهااألمريكية وتكو 

ولكن املسـألة ال تكمـن فــي األسـواق المتصـاص الفـائض الصـناعي مـن 
. السلع واملنتجات، إمنا تحريك اآللة االقتصادية يعتمد أيضاً عىل املواد األوليـة

سـيأيت وقـت سـنحتاج (أيضاً، ومنذ وقت مبكر، إىل أنـه ) ترومان(وبهذا يشري 
حـدة عـىل عـدد مـن املـواد نحـن يف فيه إىل الحصول من خـارج الواليـات املت

علينا أن نبحث يف البرادور و ليربيـا عـن املعـادن الالزمـة لحسـن . حاجة إليها
لدينا نحاس يف أرزونـا . سري مصانع فوالذنا، وعلينا استقدام نحاسنا من الخارج

وهنـاك . وأوتاوا، لكننا مل نعد قادرين عـىل االسـتغناء عـن النحـاس يف تشـييل
يفيا وماليزيا، والكاوتشوك يف إندونيسـيا، وبـالطبع يف أمكانيـة القصدير يف بول

  )11().إطالة الالئحة عن كل ما نحتاج إليه من بقية العامل

وإذا كانت هذه البلدان . وفيام بعد ستستكمل هذه القامئة بإضافة النفط
التــي أشــار إليهــا ترومــان خاضــعة بشــكل مبــارش للواليــات املتحــدة، حيــث 

ليــة، والـرشـكات األمريكيــة فيهــا األكــرث نفــوذاً، وحيــث املــال الحكومــات املوا
األمرييك يراقب ويضبط بطريقة خفية االقتصاد الوطني ويجعله تحت هيمنة 
االقتصاد األمرييك، فأن دول النفط، بعد تنامي حاجة الواليات املتحـدة إليهـا، 
ا ستكون هي األخرى تحت الرقابة وعمليات الضـبط األمريكيـة مسـتكمله بهـ

  . توسيع نطاق دائرة االنفتاح عىل العامل

•••  
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  الفصل الثاين

  أدوات السيطرة والتحكم عىل الصعيد العاملي

  

بة األربعينيات من القـرن العرشـين، وبعـد نهايـة الحـرب العامليـة يف حق
الثانية، كانت الواليات املتحدة قد سجلت حضوراً عامليـاً  مل يسـبق لـه مثيـل، 

وقد مثلت مرحلة ما بعد . سواء يف املجال االقتصادي أم السيايس أم العسكري
وع األمـرييك يف الحرب العاملية الثانيـة عـىل وجـه التحديـد، اسـتكامالً للمرشـ 

  .الهيمنة العاملية وبأدوات اقتصادية وسياسية وعسكرية

  

  :أدوات السيطرة والتحكم عىل الصعيد االقتصادي: أوالً

الوداعي مغزى كبري عنـدما شـدد فيـه ) جورج واشنطن(رمبا كان لخطاب 
عىل أن ميتنع خلفاؤه من الرؤساء عن االرتباط سياسياً بـأي كـان، وأن يؤكـدوا 

وهو . ستهم الخارجية عىل إمناء عالقتهم االقتصادية مع بقية دول العامليف سيا
بذلك كان يعلن أحد املبادئ الكربى واألساسـية يف اإلسـرتاتيجية األمريكيـة إذا 
. مـا أرادت أن تضــمن لنفســها الهيمنــة والنفــوذ والضــبط والســيطرة العامليــة

التـي عقـدتها ومـا واملالحظ أن هذا املطلب كان حارض يف معظـم االتفاقـات 
فالعامل االقتصـادي، . تزال تعقدها الواليات املتحدة األمريكية عىل نحو مميز

سواء كان مجسداً بسياسة الرتغيب أم الرتهيب، هـو العامـل املميـز للسياسـة 
  . الخارجية األمريكية يف رسم إسرتاتيجيتها العليا عىل مر الزمن

 تبنــي سياســات مفتوحــة لقــد دفعــت الواليــات املتحــدة بــاألوربيني إىل
ــادالت االقتصــادية ــل وضــعت ترشــيعات اقتصــادية شــديدة . للمب ويف املقاب
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الحامية لغاية وحيدة هي احتواء الواردات وإمنـاء الصـادرات ورؤوس األمـوال 
: القائـل) جون سـتيوارت مـل(االستثامرية الخاصة تساوقاً مع رأي االقتصادي 

. هو البلد الذي يصدر أكرث مـام يسـتوردإن املستفيد الوحيد من التبادل الحر 
وكان مصدر ديناميه وفاعليه االقتصـاد األمـرييك يتمظهـر بالنشـاط التجـاري، 
وامتالك التكنولوجيا واإلبداع فيها، إنشاء االحتكارات، استثامر رؤوس األمـوال، 
إغراق األسواق باملنتجات الصناعية، وهي بذلك تكـون قـد دفعـت باالقتصـاد 

ففي أقل من قرن جعلـت الواليـات . أن يتحرك لجلب األرباح إليها العاملي إىل
املتحدة من النظام النقدي الدويل سـالحاً فعـاالً غـري مسـبوق بفضـل الـدوالر 

ومـن بـني املؤسسـات التـي . واملؤسسات املقامة بعد الحـرب العامليـة الثانيـة
 شــكلتها، أو أســهمت بفاعليــة يف تشــكيلها، مــام عــزز مــن ســيطرتها وفــرض

  .هيمنتها عىل الصعيد العاملي هي، صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

  :صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  -1

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مؤسستان رئيستان يف النظـام النقـدي  

بريتـون (م، يف املؤمتر النقدي واملايل الذي أنعقد يف 1944الدويل، تأسستا عام 
بالواليـات املتحـدة، والتـي كـان الغـرض منهـا ضـامن ) و هامشـايرني(يف ) وودز

كأنهـا ذهـب ) الـدوالر(هيمنتها االقتصادية العاملية، أنها فرضت عملتها الورقية 

ومـن . دوالر لكل أونصة ذهبية) 35(وفرضت للورقة سعراً ذهبياً وهو . خالص
. ارشة بالـذهبثم أصبح ارتباط األسعار مبارشة بالـدوالر، كـام أنهـا مرتبطـة مبـ

، وأصـبح )بريتـون وودز(وأنترش هذا النظام النقدي يف العـامل مبوجـب اتفاقيـة 
. الدوالر عملة صعبة عاملياً من حيـث تسـديد املـدفوعات والتبـادالت التجاريـة

وبذلك كانت أسعار املواد األولية مرتبطة بالـدوالر ارتباطـاً وثيقـاً وحقيقيـاً مـن 
هذا يعني أن انخفاض . مياً فقط من حيث الدفعحيث القيمة وليس ارتباطاً رس

  يــــؤدي إىل انخفــــاض القيمــــة ) الــــدوالر(قيمــــة العملــــة األمريكيــــة 
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فوجود الدوالر كعملة لتسديد املـدفوعات . الحقيقية والسعرية للمواد األولية
ـقة  الدولية، إضافة لكونه عملة أمريكية محلية، يسمح للواليـات املتحـدة برس

طريق آلية التضخم النقدي الداخليـة، التـي تصـبح مبـارشة العامل بأكمله عن 
ومبا أن قيمة املواد األولية تدفع بالدوالر، فهي يف انخفـاض . آلية تضخم عاملي

  . مستمر نتيجة وجود التضخم النقدي األمرييك

إن الدول املصنعة كانت ترفع أسعار سـلعها بتلـك النسـبة مـن التضـخم، 
العـامل الثالـث عـاجزة عـن ذلـك بسـبب ضـغوط  بينام الدول النامية، أو دول

  .االحتكارات الدولية والرشكات املتعددة الجنسية

أما البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، فهام يعمالن وفق آليـة تقـود إىل 
فاملالحظ، أن أكرث دول العامل التـي هـي بحاجـة إىل . تبعية اقتصادية وسياسية

هي تلك التي تصـنف عـىل أنهـا بلـدان  سيولة نقدية وبرامج تنمية اقتصادية
إال أن املسـاعدات املاليــة . ناميـة، أو تنتمـي إىل مجموعـة دول العـامل الثالـث

والتنموية التي تقدم من قبل هاتني املؤسستني اللتني تهيمن علـيهام الواليـات 
املتحدة، تطرح عىل البلد املتلقي للمساعدات والقروض خططـاً عليـه القبـول 

وهذه الخطط تضـع مسـبقاً ). خطط التكييف البنيوية(ا تسمى بـ وااللتزام به
عــدداً معينــاً مــن املراحــل التمهيديــة كرشــوط واجــب االلتــزام بهــا للقــرض 

تحرير األسعار، تخفيض قيمة العملة الوطنية، تجميـد األجـور : املحتمل، منها
وحتــى خفضــها، اقتطاعــات قاســية مــن النفقــات العامــة للحــد مــن العجــز 

، الخصخصة، فتح األسواق وتحريـر التجـارة الخارجيـة، إلغـاء الـدعم الخارجي
الحكومي وتقليص أنشطة القطاع العام، تخصيص عدد محدد مـن الصـناعات 

  .  اإلنتاجية التصديرية

. والواقع، مثة نتائج سلبية ورمبا تدمريية، ترتتب عند تطبيق هذه الرشـوط
أسعار السلع، وتجعل السـلع ذات فعند أطالق األسعار، أو تحرير األسعار، تقفز 

 .الرضورة األولية خـارج متنـاول رشيحـة كـربى مـن املجتمـع، مـع إغنـاء أقليـة
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مبعنى، أن غياب الرقابة الحكومية عىل األسعار عن طريـق تحريرهـا، سـيقود 
إىل رفع أسعار السلع واملواد الرضورية التي ليس بإمكان الجميع القـدرة عـىل 

، فأنه يرفـع أسـعار املنتجـات املسـتوردة، الرضـورية أما خفض العملة. رشائها
أما تجميد األجور وتخفيضها فأنه يفاقم التضخم الناتج عن . غالباً، لحياة البلد

تحرير األسعار ويؤدي إىل تزايد بؤس وتهميش فئات اجتامعية، جـرى عطبهـا 
ــومي ــاز الحك ــاءة أو فســاد الجه ــدام كف ــابقاً، جــراء انع ــا س ــا . أو تزعزعه أم

صخصة أو تخصيص املجموعات العامـة الكـربى برفـع الرقابـة أو التـدخل الخ
الحكومي عن طريق القطـاع العـام، فإنـه يجـرد الـدول مـن وسـائل سياسـية 

فتخصيص املصارف ينتـزع مـن الحكومـات السـيطرة عـىل . اقتصادية حقيقية
وامتصـاص . سياستها النقدية، وتالياً عىل قسم كبري من قوة قرارها االقتصـادي

القطاع الخاص للحلبة الصـناعية العامـة، أو السـيطرة عـىل القطـاع الصـناعي 
الحكومي ليكون بديالً عنـه، فإنـه يضـمن إقطاعيـة أربـاب العمـل، وخضـوع 

أمـا تخصـيص أو خصخصـة القطاعـات . الحكومات ملصالح الرأساملية الدولية
يسـقط  فأنـه) معادن، نفـط، منتجـات زراعيـة(الكربى املنتجة للمواد األولية 

رشائح كاملة للرثوة الوطنية يف مخالب مجموعات أجنبية، ويف عدادها تكـون 
  .املجموعات األمريكية املهيمنة

وبسبب من ضعف القدرة اإلنتاجية للعديد من دول العامل الثالث إلنتـاج 
سلع قابلة للتصدير، فأن فتح الحدود أمام التنـافس الـدويل يجعـل مـن هـذه 

 هي منتجة، فحجم السلع املصـنعة محليـاً ونوعيتهـا الدول مستهلكة أكرث مام
وحتـى عـىل . ال يضاهي حجم السلع واملنتجات املصـنعة يف الـدول الصـناعية

افرتاض أن الدول الصناعية ساهمت يف خلق بنية اقتصادية صناعية، فأن هذه 
ومـن . البنية تكون محددة بحيث ال تلبي كل احتياجات ومتطلبـات املجتمـع

مـام يسـهم ) قلة من األغنيـاء( تكون مرتبطة برشيحة اجتامعية ناحية أخرى،
  .اجتامعية -يف خلق تناقضات وفروقات طبقية 
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إن ما يرتتـب مـن نتـائج ضـارة عـىل سياسـات هـذه املؤسسـات الدوليـة 
  :األمرييك، ميكن تحديد البعض منها -املرتبطة بأحكام بآلية االقتصاد الليربايل 

صادية تـؤدي بالنهايـة إىل تـذويب الخصـائص إن هذه السياسات االقت. 1 

الوطنية للبلدان التـي تتعامـل مـع آليتهـا، ومينعهـا مـن بنـاء وحـدتها 
  .الوطنية لصالح ما يسمى باالقتصاد الذي أصبح عاملياً 

التآكل عىل مستوى السلطة الوطنية، وبناء نظام إنتـاج معلـوم يتجـاوز . 2

ب فيــه االســتقاللية نظــم اإلنتــاج الوطنيــة ويحــل محلهــا، حيــث تــذو 
  .        الوطنية لصالح املركزية االقتصادية العوملية

إن هــذه السياســات تقــود إىل تآكــل وتفكيــك القطــاع العــام وتقلــيص . 3

  .سلطة الدولة لصالح رأس املال األجنبي والرشكات املتعددة الجنسية

 جعل دول العامل الثالث مجرد كيانات هشة تتطور وفقاً لرشـوط تطـور. 4

. مراكز الرأساملية املتقدمة ورشوط االندماج التبعي يف السوق العامليـة
وبقصار الجمل، فأن سياسـات صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل، 
املرتكــزة عــىل آليــات عمــل كهــذه، ترمــي إىل تعمــيم عــاملي لألمنــوذج 

وكــام . االقتصــادي الوحيــد الــذي تســتخدمه الواليــات املتحــدة مبهــارة
فأن انهيـار االتحـاد السـوفيتي، ) آالن كوتا(صادي الفرنيس يذهب االقت

ودخول الصـني يف السـوق العامليـة، وشـيوع منـاذج اللربلـة االقتصـادية 
فاملقصـود . املعوملة، كلها سمحت بأن يغدو هذا األمنوذج ال رجوع عنه

عىل املدى الطويل هو توحيد زّي األرض وتخليصها من كل أثـر لثقافـة 
قامئة عىل التاريخ، وتسوية األذواق واآلداب والعادات  محلية أو وطنية

  .واألزياء واملواقف الذهنية واستبدالها باملسالك األمريكية وحدها
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  :مرشوع مارشال -2

جـاء اإلعــالن عــن مرشــوع مارشــال لإلنعــاش األوريب مــن جانــب الواليــات  

ا أوروبـا ، كرد فعل لألحوال القاسية التي عاشته1947املتحدة يف منتصف عام 
هبـوط مسـتوى اإلنتـاج : وكان مـن عالمـات هـذا الوضـع املـرتدي. بعد الحرب

الصناعي، وشيوع أزمة الطاقـة، تفيشـ البطالـة، ارتفـاع الحاجـة إىل االسـترياد يف 
  .السلع االستهالكية األساسية، نفاذ احتياطها من الذهب والعمالت األجنبية

الواليـات املتحـدة زيـادة ومقابل حالـة الـوهن األوريب هـذه، زادت قـوة 
هائلة، فهذه الدولة مل تعان من ويالت الحرب، وبقيـت، بسـبب مـن وضـعها 
الجغرايف، مبنأى عن نتائج الحرب القاسية التي أصـابت دول أوربـا، فحافظـت 
عــىل قــوة اقتصــادها ومنــط حياتهــا وتعــززت شــعاراتها األيديولوجيــة حــول 

ة هي األقوى عىل نحو مطلـق، لقد كشفت الحرب عن دول. النموذج األمرييك
. واألغنى بالقياس مع الدول األخرى التي خاضت غامر الحرب العاملية الثانيـة

إذ بات لدى الواليات املتحدة ما ال يقل عـن ثالثـة أربـاع رأس املـال العـاملي، 
  . وكذلك ثلثي إجاميل الطاقة الصناعية

ديولوجيـة أي -وإذا كان مرشـوع مارشـال ال يخلـو مـن مضـامني سياسـية 
تتعلق بطبيعة املواجهة مع املعسـكر الشـيوعي، ومنعـه مـن اسـتقطاب دول 
أوربا الغربية، فإنه لـيس بعيـداً عـن أهـداف لهـا أبعـاد ومضـامني اقتصـادية 
تشكل نهاياتها خدمة ملصالح االقتصاد األمرييك الذي كان يسـري بخطـى ثابتـة 

  . نحو االقتصاد املعومل

هب إىل أن االقتصـاد األوريب القابـل للحيـاة، كانت القناعة األمريكيـة تـذ
والواجب بعثه، سوف ال يكون إال امتداداً لالقتصاد األمرييك، وذلـك أن األفـق 

ففي املرحلـة األوىل، كـان ينبغـي . الذي تنشده الواليات املتحدة، كان مزدوجاً 
إرجــاع الحيــاة إىل االقتصــاد األوريب واســتعامله كميــدان لترصــيف املنتجــات 
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ومـن ثـم، يف املرحلـة . مريكية، أي إيجاد سوق المتصـاص النـاتج الصـناعياأل 
الثانية، ينبغي نسج روابط اقتصادية قوية أسهمت يف تعزيزها صـورة أمريكـا 
الكرمية والنزيهة، وهي الفكرة التي تم تسويقها للرأي العام، بحيـث ال ميكـن 

ريكيـة والـدعم تصور أن تقف أوربا لوحـدها دون املسـاعدة االقتصـادية األم
  . األمرييك

وتحقيقاً لهذه الغاية، كانت هنـاك عـودة، مـرة أخـرى، إىل لغـة الخطـاب 
عـىل اآلخـرين (و) الطبيعة الرسالية لألمة األمريكية(السيايس الذي يشدد عىل 

أن ال منـوذج إال ذلـك الـذي أنجبـه النمـوذج (و) االقتداء بـالنموذج األمـرييك
أن املعونـة األمريكيـة (و) دى عىل هذه األرضأن نظامنا هو األج(و) األمرييك

ملن هو بحاجة إليها، هـي يف سـبيل إنهـاض الفضـائل الخاصـة بـنمط الحيـاة 
  ). األمريكية

إلعــادة ) النمــوذج األمــرييك(واملالحــظ، أن التشــديد يف هــذه املــرة عــىل 
صياغة منط الحياة، كان يحمل نزعة مصريية، يذهب معها االعتقاد إىل تصـور 

عة أن ال عامل بـدون أمريكـا، وال دول مزدهـرة دون االقتـداء بـالنموذج أو قنا
  .األمرييك

وقد تزاوج مع هذه الطروحـات مشـاعر تثـري الهـاجس األمنـي، جسـدتها 
مقوالت تشدد عىل أن الواليات املتحدة التي متلك املـوارد املاديـة والطبيعيـة، 

إمنـا هـي أمـة فريـدة، والعوامل البرشية والتكنولوجية األعظم عىل اإلطـالق، 
ولكنها، ويف نفس الوقت، مهددة من قبـل اإلمربياليـة السـوفيتية التـي تتـآمر 

  . عليها وتريد إزاحتها

ولتجنب مثل هذه التحديات واملخاطر، عملت الواليات املتحـدة للـرتويج 
ويف . لهـا_ لفكرة أن أوربا مهددة باملطامع التوسعية للشـيوعية وهـي هـدف

لغ فيه عىل نحو مقصود يف إثارة املخـاوف مـن انتشـار الخطـر هذا املناخ املبا
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الشيوعي، أصبح من السهولة مبكان استقطاب أوربا الغربيـة بتمريـر مرشـوع 
ــل ملواجهــة  ــد واألمث ــار الوحي ــديل النمــوذجي، أو الخي ــاره الب مارشــال، باعتب

أن مناسبة مـن دون ) أيزنهاور(وعىل هذا، مل يرتك الرئيس األمرييك . الشيوعية
أن من بني األمم املدعوة إىل العدل والحرية، أناطنا القدر بـدور قيـادة (يكرر 

وعدو الحرية، عنـدما يعلـم . نحن لدينا هذه اإلرادة، ولدينا الوسائل. اآلخرين
فيرتتـب عـىل ذلـك أن أمننـا وقـٌف . بذلك، قد يستهدفنا، يف أفق حرب مقبلة

  ).عىل وجود عامل حر، وبالقدرة عىل تطويره

مــن جهــة معســكر وصــفته الواليــات . كــذا، أصــبح هنــاك معســكرانوه
املمثلة أساساً باملعسكر الشيوعي، ومـن جهـة ثانيـة، ) الدكتاتورية(املتحدة بـ 

ومثـل هـذا . معسكر الدميقراطية بزعامة الواليات املتحدة وقيادتها الطبيعيـة
حـق وفـق التقسيم يرمز إىل منط أيديولوجي قائم عـىل الكرامـة اإلنسـانية وال

التوصــيف الفكــري األمــرييك، بيــنام الخصــم يوصــف مبعســكر الرشــ، أو قــوة 
وباسم الكفـاح ضـد مـذهب الدولـة، أو ). إشارة إىل مركزية الدولة(الدوالنية 

النخبة املركزية الحاكمة مبعيار الدكتاتوريـة، سـيجري بتشـجيع مـن الواليـات 
ية، حريــة انتقــال املتحــدة إنشــاء نظــام عــاملي قــائم عــىل الحريــة االقتصــاد

  . الرساميل والسلع، وعاملية املنظامت واالتفاقيات الدولية

ولتوضيح فكرة املضار واملخاطر األمنية التي تتعرض لها الدميقراطيـة نتيجـة 
يف املحفـل األوريب لألمـم الغربيـة، (وجود منوذج الدولة املركزية يشري أيزنهـاور 

، ال يجوز أن يغيـب عـن ناظرنـا هناك حيث ننكب عىل إقامة اقتصاد حي بذاته
أبداً أن لهذه األمم مجتمعة مشكلة أمنية، مثلام يقع عـىل كاهلهـا السـهر عـىل 

عـىل حسن سري اقتصادها، وإذا كان علينا جعل أوربـا وحـدة اقتصـادية، ترتـب 
ذلك، بشكل شبه مؤكد، أن نكون ملزمني أيضاً بجعلها وحـدة سياسـية، أو يف كـل 

   كــل عضــو فيهــا بكــل مــن اآلخــرين، بــدون أي ظــل األحــوال مجموعــة يتعلــق
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ألنها إذا صارت وحدة اقتصـادية، يبـدو معقـوالً . لالرتياب يف ما يختص باألمن
االفـرتاض أن الجلـود و املالبـس يجـب أن تضـع يف بلـد، وأن املـواد الفوالذيـة 

والحـال . واألسلحة ستضـع يف بلـد آخـر، والطـائرات، رمبـا، يف بلـد آخـر أيضـاً 

  )1().عىل كل فريق قيادي أن يكون مرتبطاً بفريق اآلخرين سيتعني

ويتضح مـن هـذه الطروحـات أن اإلسـرتاتيجية األمريكيـة تـدعو البلـدان 
األوربية إىل التكتل يف وحدة عضوية متضامنة مع بعضها، وأن عىل كـل دولـة 
االنــدراج يف نظــام التقســيم الــدويل للعمــل، الــذي متســك الواليــات املتحــدة 

كــام وأن هــذه الطروحــات تــوحي أيضــاً، أن املجــالني االقتصــادي . همبفاتيحــ
والسيايس مرتابطان، ولتمتني دعائم البنية االقتصادية األوربيـة، عـىل الواليـات 
املتحدة أن تبـدد كـل مظـاهر القلـق األمنـي األوريب، فمـن واجـب الواليـات 

  . املتحدة االهتامم بأمن أوربا

ني، أن اقتصــادهم ال ميكــن أن يــنهض إال وعــىل هــذا، وبعــد اقتنــاع األوربيــ
باملساعدة والدعم األمرييك، وأن الخطر الشيوعي ال ميكن مجابهتـه دون زعامـة 
وقيادة أمريكية، تكون الواليات املتحدة قد ضمنت انقياد أوربا الكـيل للحاميـة 

مبعنى آخر، إن الواليات املتحدة متكنـت مـن تحقيـق هـدفني، األول . األمريكية
اقتصادها الذايت بفضل صادراتها إىل بلدان أوربـا، والثـاين، ضـامن ارتبـاط تحفيز 

وبقصار الجمل، اتخـذ االنفتـاح . هذه البلدان بالواليات املتحدة اقتصادياً وأمنياً 
ضامن الجاذبية لعامل الصناعة واملـال واألعـامل : األمرييك عىل أوربا ثالثة أشكال

ميـة تحمـل الفضـيلة ومتطلعـة نحـو معطية لنفسها صورة ساطعة عن أمة دينا
تصدير منط الحياة األمريكية بكل أساليبها الثقافية والفكرية وطريقة . املستقبل

وضع سياسات وآليات عمل تضمن لالقتصاد األوريب النمو الـذي ينتظـره . الحياة
ولعل من بني هذه اآلليات التي تسمح لألمريكيني القدرة . ولكن برعاية أمريكية

ــــتحك ــــىل ال ــــال،ع ــــدأت مبرشــــوع مارش ــــي ب ــــد  م االقتصــــادي والت   عق
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، )الكـات(اتفاقيات ومعاهدات، مثل املعاهـدة العامـة للتعريفـات والتجـارة 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واملسامة أصالً املنظمة األوربيـة للتعـاون 

  . قامت السوق األوربية للفحم والفوالذ 1951ويف سنة . االقتصادي

ن كـل هـذه املعاهـدات هـو أن تكـون عائقـاً يف وجـه كـل إن الهدف مـ
محاولة أوربية النتهاج طريق مستقل عن ذلك الذي رسمه األمريكيـون، علـامً 

فقـد أدت يف املجـال الزراعـي . أن عواقبها كانت وخيمة عىل مختلف الصـعد
مثالً إىل خفض اإلنتاج األوريب من الفاكهة والخضـار والحبـوب، مقابـل زيـادة 

 )2(.نتــاج األمــرييك الزراعــي املخصــص للتصــدير يف األســواق العامليــةحصــة اإل 

وعموماً، ينوي األمريكيون الهيمنـة بكـل الوسـائل عـىل السـوق العامليـة، ويف 
مجاالت متنوعة، كالفوالذ، السيارات، الطريان التجـاري والعسـكري، الكيميـاء، 

ـــات، اآلالت، األدوات، املواصـــالت، املنســـوجات، و  يف غريهـــا مـــن اإللكرتوني
  . املجاالت األخرى

  : الدبلومايس -مظاهر السيطرة والتحكم عىل الصعيد السيايس : ثانياً 

تقف إىل جانب األدوات االقتصادية، أداة سياسية دبلوماسـية هـي األمـم 
املتحدة، وستشكل هذه املنظمـة، التـي هـي يف واقعهـا مثـرة سياسـية لجهـد 

 -العاملية الثانية، شبكة عمل سياسـية عسكري تكلل بنجاح الحلفاء يف الحرب 
  . دبلوماسية تدعم الهيمنة عىل الصعيد العاملي

لقد أريد باألمم املتحدة أن تكون مرشوعاً سياسـياً يسـهم يف صـياغة نظـام 
دويل جديد يتوافق مع إرادة الدول املنترصة يف الحرب ويتامهى مع طموحاتهـا 

تبط باملنظمة العاملية بسـبب مـن ويعد مجلس األمن أخطر جهاز ير . وتطلعاتها
فهو املسؤول عن حفـظ السـلم واألمـن الـدوليني كـام ورد يف . طبيعة اختصاصه

وليك ميـارس مجلـس األمـن اختصاصـه يف . من ميثاق األمم املتحدة) 39(املادة

  خولتـه حـق اللجـوء إىل اسـتخدام القـوة كلـام ) 42(هذا الجانب، فـإن املـادة 
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ارس هذا الجهـاز، منـذ تشـكله وحتـى يومنـا هـذا، وقد م. دعت الرضورة لذلك
صـحيح أن مناقشـة القـرارات . اختصاصاً سياسياً أكرث من كونه اختصاصاً قانونياً 

وطريقة استصدارها كانـت تـتم وفـق ضـوابط قانونيـة، إال أنهـا، ومـن الناحيـة 
. العملية، كانت تعرب عن إرادة تنطوي عـىل غايـات ومصـالح وأهـداف سياسـية

يد من الحاالت، كان يفرتض الرجوع إىل محكمة العدل الدولية لسامع ففي العد
رأيها لتخويل مجلس األمن ملامرسة اختصاصاته، إال أن املحكمة ال تتـدخل، مـام 
يعني أن األمر مرتوك للقوة النافذة بعيداً عن أيـة رقابـة قضـائية للتقريـر عـىل 

  . املستوى العاملي يف شأن التدخل أو عدمه

ــة ــت آلي ــرارات  كان ــىل الق ــويت ع ــة التص ــن وطريق ــس األم ــل مجل عم
. واستصدارها خاضعة طيلة سنوات الحرب البـاردة إلرادة القـوتني العظيمتـني

وكان يجري الحوار والتفاوض واملسـاومة وعمـل دبلومـايس مكثـف للحيلولـة 
حـدثت . دون صدور قرارات قد يجد فيها أحـد العمالقـني مـا ميـس مصـالحه

ملجلـس األمـن فيهـا أي دور يـذكر، رغـم خطورتهـا عـىل  أزمات كثرية مل يكـن
هنــاك عــىل ســبيل املثــال األزمــة الكوبيــة، القــوى . الســلم واألمــن الــدوليني

املتحاربة واملتصارعة سواء داخل دولة أو بني دول يف أمريكا الالتينية يف عقـد 
السبعينات، وغريها يف مناطق أخرى مـن العـامل، كـان الجنـوح فيهـا مييـل إىل 

لدبلوماسية الثنائية بني الواليـات املتحـدة واالتحـاد السـوفيتي، أكـرث مـن أن ا
وحتى وإن تم ذلـك، فإنـه كـان . يأخذ مجلس األمن دوره الحقيقي والطبيعي

يجري وفق ضوابط تحكم آلية عمله، حيـث يـتم فيهـا مراعـاة مصـالح هـذه 
، جهـاز لهذا، كـان مجلـس األمـن، ويف أغلـب الحـاالت. القوة العظمى أو تلك

سيايس يعمل وفق آلية التوافق والتفاهم والتوازن قبل أن تصدر قرارات ترضـ 
إال أن املالحظة امللفتة لالنتباه هي، أنه مع نهايـة . بهذا الطرف الدويل أو ذاك

  العقــد الثــامن وبدايــة العقــد التاســع مــن القــرن العرشــين، وخصوصــاً 
  بعـــــــد زوال االتحـــــــاد الســـــــوفيتي كقـــــــوة عظمـــــــى منـــــــاظرة 
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وموازنة للواليات املتحدة، أخذت األمـم املتحـدة تفقـد الكثـري مـن حيادهـا، أو 
لنقل من توازنها املنضبط وفق معيار مراعاة املصـالح الثنائيـة لحسـاب مصـالح 
أحادية الجانب، بعد أن أخذت مظـاهر السـيطرة واإلمـالءات األمريكيـة تظهـر 

، وكـذلك 1991-1990حالة العراق يف أزمته مع الكويت عام . بشكل واضح

كالهام ميثـل منوذجـاً فريـداً لتجليـات الهيمنـة  2003الحرب عىل العراق عام 
فـالقرارات التـي صـدرت . األمريكية عىل املنظمة العاملية مبا فيها مجلس األمـن

وحتـى القـرار ) 660(، بـدءاً مـن القـرار 1990آب  2من مجلس األمن منذ 

ت صـدورها ونفاذهـا مـن ضـغوط ، مل تكن خاليـة السـتكامل مسـتلزما)678(
مارستها الواليات املتحدة تراوحت بني الرتغيب والرتهيب، وعـود بإطفـاء ديـون 
مالية وتقديم مسـاعدات اقتصـادية، أو التلـويح بحجبهـا أو منعهـا إن مل تحـظ 

   .سياستها بالتأييد واملوافقة حيال موقفها من العراق

ذه القرارات التي اتخـذها هذا من ناحية، من ناحية أخرى، قد يبدو أن ه
مجلس األمـن كانـت مسـتوفية لرشـوط استصـدارها مـن النـاحيتني الشـكلية 
واملوضوعية، إال أن متابعـة تطـورات سياسـة مجلـس األمـن، وتطـور أهـداف 
القرارات ذاتها تؤرش لنا أنها انتهت إىل خـالف األهـداف التـي حـددها القـرار 

سكرية من الكويت إىل مواقعهـا ، ومن بينها سحب العراق لقواته الع)660(

وقد بني مجرى تطور األحداث أن الغاية الضـمنية ال تتوقـف عنـد . قبل الغزو
فعـىل . إخراج القوات العراقية من الكويت، إمنا تنطـوي عـىل أهـداف أخـرى

مدى ثالثة عرش عاماً استمر الحصار االقتصادي قامئاً عىل العراق تحت حجـج 
بوقائع قانونيـة، لينتهـي األمـر بعـد ذلـك بحـرب  وذرائع سياسية ال عالقة لها

شنتها الواليات املتحدة وبريطانيا خارج نطاق األمم املتحـدة وبعيـداً عـن أي 
  . قرار صادر من مجلس األمن
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ميكن أن نالحظ، أن القوات العسـكرية التـي اسـتخدمت  1991يف عام 
وات لـدول بشن الحرب ضد العراق مل تكن قوات األمم املتحدة، بل كانـت قـ

وهنـاك فـارق . متحالفة مع الواليات املتحدة سميت بقوات التحـالف الـدويل
كبري، من الناحيتني القانونيـة والسياسـية، بـني قـوات األمـم املتحـدة، وقـوات 

  . متشكلة تحت لواء الواليات املتحدة

من ناحية أخرى، ميكن أن نالحظ أيضاً، أن سري العمليات الحربية واإلرشاف 

، جميعها مل تكـن 1991وحتى عملية وقف إطالق النار يف نهاية شباط عليها، 

تحت إرشاف ومراقبة وتوجيه وأوامر صادرة من األمم املتحدة أو مجلس األمن، 
إمنا كانت تحت اإلرشاف واملتابعـة األمريكيـة وهيئـة أركـان القـوات املتحالفـة 

إىل ذلـك، أن يضـاف . معها، وهي تحـت أمـرة صـناع القـرار السـيايس األمـرييك
استمرار الحصار االقتصادي طيلة ثالثة عرش عاماً، كان يجري وفق آلية تقرتحهـا 
وتعمل عىل استمرارها وإدامتها الواليـات املتحـدة، ومـا عـىل مجلـس األمـن إال 

وتبعاً لذلك، أثقل . إصدار قرارات يبدو فيها التعامل مع الحالة العراقية مرشوعاً 
كان عليه التقيد بها، رغم تحقق الغرض املطلوب وهو العراق بالتزامات إضافية 

وميكن أن نضيف إىل كل ما تقـدم، مسـألة . خروج القوات العراقية من الكويت

ــات املتحــدة  2003شــن الحــرب عــىل العــراق يف آذار عــام  ــل الوالي مــن قب
وبريطانيا، وهي الحرب التي مل تحظ مبوافقة مجلس األمن، ومل تكن بقرار منـه، 

تربت عمالً عسكرياً تجاوز املنظمـة الدوليـة ومل يكـن برتخـيص منهـا مـام إمنا اع
وأبعـد مـن . شكل عدواناً مسلحاً ضد دولة ذات سيادة وعضواً يف األمم املتحدة

ذلك، فإن مجلس األمن واألمم املتحدة وقفـا عـاجزين ومتفـرجني حيـال أوسـع 
  . وأرشس عدوان عسكري تعرضت له دولة مستقلة

ـعية الدوليــة، (، غالبــاً مــا وظفــت مفــردات مــن ناحيــة أخــرى   كالرشـ
ـــوق اإلنســـان  ـــة، حق ـــخ... الدميقراطي ـــات املتحـــدة)ال ـــب الوالي   ، مـــن جان
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وباالسـتعانة بــاألمم املتحــدة، لكنهـا أرادت بهــا إحكــام سـيطرتها عــىل الصــعيد 
العاملي، أو لتكون مربراً للتدخل يف بلدان بهـدف تغيـري أنظمتهـا بـأخرى تكـون 

  . ة لهاأكرث مواال 

لنأخذ مفردة الرشعية الدولية، ومن ثم الدعوات األمريكية لتبنـي منـوذج 
ـعية . الدميقراطية املالحظ هنا، أن هناك استخدام واسـع النطـاق ملفهـوم الرش

هنـاك . كام أن هناك قناعات تشـكلت حـول مفهومهـا وآليـة عملهـا. الدولية
ـعية الدوليـة، ويف إطـار مج لـس األمـن واألمـم قطاعات واسـعة تـرى أن الرش

املتحدة عمومـاً، مـا هـي إال تجسـيد لدكتاتوريـة القلـة يف مجلـس األمـن، أو 
وإن كثرياً من الضـغوط والعقوبـات والتقـارير . القوى األساسية املتحكمة فيه

املفربكة، وعمليات الغزو العسكري كانت قد متت تحـت هـذا الغطـاء، غطـاء 
  . الرشعية الدولية

، أن الرشعية الدوليـة نشـأت بعـد الحـرب العامليـة إن ما هو متعارف عليه
أنشأها الذين انترصوا يف الحرب، وقرروا أن ينشأ نظام معمـم عامليـاً، أو . الثانية

ويفرتض أن ينـتظم . أن ينشأ عاملاً وفق تصوراتهم ويلبي طموحاتهم ومصالحهم
ولكـن واقـع األمـر كـان يجـري خـالف . هذا العامل تحـت هيئـة األمـم املتحـدة

األهداف التي حددها ميثاق األمـم املتحـدة، وخـارج اختصـاص مجلـس األمـن 
هـذه . الذي يفرتض أن يكون الجهاز املسوؤل عن حفظ السلم واألمـن الـدوليني

املقولة االفرتاضية الختصاص مجلس األمن عن حفظ السلم واألمـن الـدوليني، مل 
دوام، وفـق آليـة يتم ضبطها وفق مقاييس قانونية، إمنا كانـت تعمـل، وعـىل الـ

فـالقوة الحاكمـة يف مجلـس األمـن هـي إرادة دول لهـا مصـالح . عمل سياسـية
وأهداف محـددة، ولـيس وفـق إرادة سياسـية عليـا تفـرض علـيهم مـن خـارج 

فآليـة . تشكيلهم، ومتيل عليهم سياسات ومواقف يفرتض أن ينصاع إليها الجميع
  كـرث مـن ضـوابطعمل مجلـس األمـن تسـري وفـق ضـوابط التوافـق املصـحيل أ
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فخـالل الحـرب البـاردة كـان . االنصياع إلرادة عليا التي هي أصالً غري موجـودة 

هناك أكرث من مثانني حرباً طاحنة اندلعت بوجود األمم املتحدة، كان أبرزهـا يف 

الوس وكمبوديا وفيتنام، وأفغانسـتان، حـروب راح ضـحيتها اآلالف بسـبب مـن 

متــني يف حينــه، الواليــات املتحــدة األمريكيــة املصــالح السياســية للقــوتني العظ

ـعية الدوليـة أو مجلـس األمـن شـيئاً إلحـالل  واالتحاد السوفيتي، ومل تفعل الرش

اإليرانيـة التـي  -وكانـت هنـاك أيضـاً الحـرب العراقيـة . السلم واألمن الـدوليني

استمرت مثان سنوات ومل يفعل مجلس األمن شيئاً حيالهـا رغـم صـدور قـرارات 

إال أنها رغم ذلـك اسـتمرت، ذلـك أن مصـالح القـوتني العظمتـني . القتالبوقف 

وهناك، وكام سـبقت اإلشـارة، حالـة العـراق والحصـار . كانت تقتيض استمرارها

االقتصادي، ذلك الحصار الذي استمر أكرث مـن ثالثـة عرشـ عامـاً، وراح ضـحيته 

اء ونقـص مليون طفل عراقي فضالً عن الشيوخ والنسـاء بسـبب مـن قلـة الغـذ

الدواء وتفيش األمراض واألوبئة، ناهيك عن مـا ترتـب عـىل الحصـار مـن تـدمري 

كان الحصـار . البنى االقتصادية املنتجة واإلرضار مبؤسسات الخدمات االجتامعية

يعــرب عــن مقتضــيات مصــالح سياســية للواليــات املتحــدة، أكــرث مــام تقتضــيه 

وانتهـت . املتطلبـات اإلنسـانية املتطلبات القانونية للرشعية الدولية، بل وحتـى

، وهي حرب جاءت خارج نطـاق األمـم 2003حالة العراق بالحرب ضده عام 

  . املتحدة ومجلس األمن، وبدون قرار دويل صادر عنه

ثم أين هي الرشعية الدولية من احتالل دولة وإذالل شعب يف ظل الوجـود 
ت ومـا تـزال، تتكيّـف العسكري األمرييك؟ الواقع، هو أن الرشعية الدوليـة، كانـ

وفقاً ملتطلبات العمل السيايس، بل وفق مـا تقتضـيه مصـالح الواليـات املتحـدة 
وكام سبقت اإلشارة، إنه يف مثل هذه الحاالت، غالباً ما . سياسياً وال نقول قانونياً 

تطوع اإلرادة القانونية لتـتامىش مـع متطلبـات ومقتضـيات املصـالح السياسـية 
ــ ــى أو الك ــوى العظم ــداب . ربىللق ــك بأه ــا تتمس ــعف فإنه ــوى األض ــا الق   أم
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الرشعية الدولية التي ال نعتقد أنها تضـمن لهـا حقـاً أو مطلبـاً يف عـامل يحكمـه 
  . األقوياء

ــة لهــا واملروجــة لرضــورة  ــة الداعي ــة، ولنأخــذها يف الدول أمــا الدميقراطي
يصفها بأنهـا ال تعنـي انعتـاق الشـعب مـن ) نعوم تشومسيك(مامرستها، فإن 

الـذي يـذهب فيـه إىل أن ) الكسندر هاملتون(يود السلطة، ويستشهد بقول ق
من بني أهداف الدميقراطية، حتى يف املجتمعات األكرث تحـرراً، يكـون هـدفها 

ويشـري ). قفصه الخليـق بـه(أي الشعب عن ) الوحش الكبري(ضامن أال يبتعد 
ــرييك الســابع والعرشــين ) نعــوم تشومســيك( ــرئيس األم ــد ال ودرو و (إىل عه

أن أوساط النخبة يف الواليات املتحدة أخذت تدرك أن من مسؤولية ) ويلسون
، وبـات )األخيار عىل قلـتهم(واشنطن أن تضمن وجود مقاليد الحكم يف أيدي 

من الرضوري ضامن قيام جهاز نخبوي لصنع القرارات وإجازتها، وعـىل الكـرثة 
تأكد ) ويلسون(زمن ، أنه مع حلول )تشومسيك(ويضيف . طاعتها والعمل بها

ألوساط النخبة، أن اإلكراه يف املجتمع بات وسيلة ذات منفعة متناقصة، وأنـه 
مـن الرضــوري ابتكـار وســيلة جديـدة، غــري اإلكـراه، ولكنهــا تـؤدي إىل نفــس 

، أي الشعب، وذلك من خالل السـيطرة عـىل األداء )الوحش(النتيجة، لرتويض 
لوقت تطورت صناعات ضخمة مخصصة ومنذ ذلك ا. واملواقف يف املقام األول

  )3(.لهذه الغاية

وعليه، يكون باإلمكان تحقيق الهدف النهايئ، بالسيطرة عىل الـرأي العـام 
، هذا الفن الواعي بذاته، كام يصـفه )صناعة القيود(وكسب تأييده، من خالل 

، واألداة النظامية للحكومـة الشـعبية، وهـذه الثـورة يف مامرسـة )تشومسيك(
إدارة املصـالح املشـرتكة التـي ) طبقـة متخصصـة(طية يجب أن تتيح لـ الدميقرا

حـول ) والرت ليبامن(بكتابات ) تشومسيك(ويستشهد . كثرياً ما تراوغ الرأي العام
   اللجنة التـي تشـكلت لتنسـيق الدعايـة زمـن الحـرب العامليـة األوىل، وأصـابت
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قت بني النـاس حالـة نجاحات كبرية يف استاملة الرأي العام بتأييد الحرب وخل

  )4(.من الحمى الحربية

أن املتحلـني (التـي تقـول ) ليـبامن(مستشـهداً بـآراء ) تشومسـيك(ويتابع 
بروح املسؤولية معرش صناع القرارات السديدة، يجـب أن يحيـوا مبعـزل عـن 

الـدخالء (ضجيج وعجيج القطيـع املنـذهل، فمـن املفـروض أن يكـون هـؤالء 
وهـي أن ) وظيفـة(القطيـع لـه . ن ال مشـاركنيالجهَّال والفضوليون مشـاهدي

ــة دعــامً لهــذا العنرصــ أو ذاك مــن الطبقــة القياديــة يف  يــّدب بصــورة دوري

أن (هنـا، يقـول تشومسـيك، هـو ) ليـبامن(ولكـن مـا مل يقلـه  )5().االنتخابات

املتحلني بروح املسؤولية يحـوزون تلـك املكانـة لـيس بفضـل أيـة مواهـب أو 
نتيجة الخضوع الطوعي ألنظمـة السـلطة الفعليـة معارف من نوع خاص، بل 

فمـن األهميـة الحاسـمة مبكـان أن تبقـى تلـك . والوالء مببادئها نافذ املفعـول
القرارات األساسية بشأن الحياة االجتامعية واالقتصادية حكراً عـىل مؤسسـات 
ذات حكم تسلطي من القمة إىل القاعدة عىل حرص مشـاركة الـوحش داخـل 

  ). شة الرقعةحلبة عامة منكم

إذن النتيجة التي نتوصل لها هي، أن هناك حكامً تسلطياً حتى يف األنظمـة 
الدميقراطية غايته هو حرص مسؤولية الحكم واتخاذ القرارات بيد قلـة نخبويـة، 

أمـا إذا مـا حـاول الشـعب أو الجمهـور . مع تهميش منظم للمشـاركة الشـعبية
لب عليها بفـرض تـدابري انضـباطية التملص من تهميشه وسلبيته فال بد من التغ

وإىل غـري ذلـك، مبـا فيهـا سـيطرة ) مـدارس، جامعـات، كنـائس(عىل املؤسسات 

  )6().الرقابة الذاتية بالغرض_ الحكومة عىل وسائل اإلعالم، إذا مل تف

وهكذا، فإن التحكم بالرأي، عن طريـق صـناعة القبـول والـتحكم بـالعقول 
يكــون هــو أســاس الحكــم يف األنظمــة  وخلــق انطباعــات يــراد لهــا أن تتكــون،

الدميقراطية، التي متلك من الوسائل ما يعينها عـىل تحقيـق هـذه الغايـة، إال أن 
التحكم بالرأي، والحالة هذه، يكون أقرب إىل االستبداد منه إىل التحـرر املزعـوم 
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إىل أن الـتحكم بـالرأي لـه ) نعـوم تشومسـيك(ويـذهب . يف التعبري عن الرأي
. بكثري يف املجتمعات الحرة، حيث يتعذر استدرار الطاعة بالسياطأهمية أكرب 

لذا كان من الطبيعي جداً أن تنشأ املؤسسات الحديثة للسيطرة عـىل األفكـار، 
قبل أن تصبح العبارة خارج ما هـو متعـارف ) دعاية(تلك التي تسمى رصاحة 

فكانت الريـادة  .عليه بفعل التداعيات التوتاليتارية، يف أكرث املجتمعات تحرراً 
توجيـه أفكـار العـامل (التي استحدثتها لتتوىل ) بوزارة األنباء(يف ذلك لربيطانيا 

ورسعان ما حذا ويلسون حذوها باللجنة التي شكلها بشـأن اإلعـالم ). مبعظمه
وقــد ألهمــت نجاحاتهــا الدعائيــة املنظــرين الــدميقراطيني التقــدميني . العــام

كام أن مشاركني بارزين يف اللجنة املذكورة، . وصناعة العالقات العامة الحديثة
استمدو رصاحة مـن النجاحـات املحققـة ) إدوارد برنايز(و) ليبامن(من أمثال 

هندسـة (يـدعوها ) برنـايز(يف مجال السـيطرة عـىل األفكـار، تلـك التـي كـان 
أي ) بروباغاندا(فأضحت كلمة . جوهر العملية الدميقراطية بالذات) .. القبول

مزورة من الناحية العملية والتطبيقية بالتقنيات الجديدة الهادفـة إىل الدعاية 
  . السيطرة عىل عقول الجمهور وتوجيهه

هذا، وتغدو مشاكل السيطرة الداخلية أشد خطورة عندما تنتهج السـلطات 
ويف تلك الحالـة قـد يسـتهوي القيـادة . الحاكمة سياسيات ال تروق لعامة الناس

ــنهج  ــاع ال ــرة السياســية إتب ــث اســتحدثت دائ ــان حي ــذي ســلكته إدارة ريغ ال
الدبلوماسية العامة لصنع القبول واملوافقة عـىل سياسـاتها اإلجراميـة يف أمريكـا 

التـي ) عمليـة الحقيقـة(وقد وصف مسؤول حكومي رفيـع املسـتوى . الوسطى
عمليـة نفسـية ضـخمة مـن النـوع الـذي يجريـه (بأنهـا ) إدارة ريغـان(نفذتها 

، وهـذا توصـيف مبـارش )7()يف سكان منطقة محرمـة أو معاديـة العسكر للتأثري
  . ورصيح للمواقف العامة السائدة تجاه السكان يف الداخل

وإذا كانت الدعاية املكثفـة تعتـرب مـن الوسـائل الناجعـة للسـيطرة عـىل 
الجمهور يف الداخل، فإن هناك وسيلة أكرث مـن مبـارشة متـارس عـىل الصـعيد 
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وهـم يف األغلـب عنـارص أعيـد (ء إدارة بـوش االبـن وقـد سـاق زعـام. الخارجي
مـا يكفـي مـن ) تدويرها من أشد األوساط رجعية يف إداريت ريغان وبـوش األب

فحني اصطدم نظام الحكـم . الشواهد إبان أوىل املهامت التي أدوها يف مناصبهم
التقليــدي القــائم عــىل العنــف واالضــطهاد بتحــدي الكنيســة يف منــاطق نفــوذ 

) حرب عىل اإلرهـاب(ملتحدة يف أمريكا الوسطى، ردت إدارة ريغان بـ الواليات ا

، وال غرابـة يف أن نـرى املبـادرة 1981أعلنتها مبجرد استالمها دفة الحكم عـام 

األمريكية هذه تتحول يف الحال إىل حرب إرهابية، حملة من التقتيـل والتنكيـل 
   .ن العامل كذلكوالرببرية، ما لبث أن اتسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى م

إىل أنه يف بلـد واحـد هـو نيكـاراغوا، فقـدت واشـنطن ) تشومسيك(يشري 
السيطرة عىل القوات املسلحة التي دأبت تقليـدياً عـىل إخضـاع وقهـر سـكان 
املنطقة، وقد نجح ثوار الجبهـة السـاندينية يف اإلطاحـة بدكتاتوريـة سـوموزا، 

حتـوم أن تتعـرض نيكـاراغوا لذا كان من امل. وجرى حل الحرس الوطني القاتل
حتى اآلثـار النفسـية . لحملة من اإلرهاب الدويل، تركت البالد مشاعاً للخراب

ــة  ــتطع روح الحامس ــث مل تس ــورة بحي ــن الخط ــت م ــنطن كان ــاب واش إلره
والحيوية والتفاؤل، التي أطاحت بالدكتاتورية، أن تصمد طويالً يف وجه القـوة 

األمـل يف أن تاريخـاً كالحـاً رمبـا يغـري  العظمى املتسـلطنة، التـي وأد تـدخلها
  . مساره آخر املطاف

) الحـرب عـىل اإلرهـاب(ويف بلدان أمريكا الوسطى األخرى املستهدفة يف 
الريغانية، بسطت القوى التي سلحتها ودربتها الواليات املتحدة سيطرتها عـىل 

مـن  ومن غري جيش يدافع عن املواطنني ويحميهم من اإلرهابيني، أي. املوقف
وسـجل . قوات األمن نفسها، كانت الفظاعـات املرتكبـة بحقهـم أدهـى وأمـرّ 

التقتيل والتنكيل والتخريب معدالت عالية تناقلت وقائعـه مـنظامت حقـوق 
  اإلنســان، والجامعــات الكنســية، والبّحاثــة األمريكيــون الالتينيــون، وعديــدون 
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ة التـي تتحمـل غريهم عىل أوسع نطاق، ومع ذلك بقي مجهوالً لسكان الدولـ
  . وزره، ورسعان ما جرى طمسه متاماً 

وما أن انتصف عقد الثامنينات من القرن العرشين، حتـى كانـت حمـالت 
املدعومـة أمريكيـاً قـد خلقـت مجتمعـات مسـكونة بالـذعر ) إرهاب الدولة(

وقد وصفت إحـدى مـنظامت حقـوق . والرعب والتخويف والخوف الجامعي
بأن وطّد السكان أنفسهم عىل تقبل االسـتخدام ( اإلنسان الحالة يف السلفادور

اليومي واملتواتر لوسائل العنف، عىل الرؤية املتكررة لألجساد املشوهة بفعـل 
أما الصحايف خوليو غودوي وهـو مـن غـواتيامال كتـب بعـد زيـارة ). التعذيب

أن املرء ليميـل إىل االعتقـاد بـأن أناسـاً يف البيـت األبـيض (بلده األصيل يقول 
). بدون آلهة األزتيـك بتقـدميهم األضـاحي لهـا مـن دمـاء أمريكـا الوسـطىيع

ويصف غودوي إرهاب الدولة الذي متارسه املؤسسـات الحكوميـة يف العديـد 
من دول أمريكا الوسطى واملدعوم أمريكيـاً، أن البيـت األبـيض نّصـب وسـاند 

عـامل قوى يف أمريكا الوسـطى تتفـوق بأجهزتهـا اإلرهابيـة العديـد مـن دول ال
  ). لتنال بسهولة جائزة الوحشية العاملية(

وعليه، إذا كانت عمليات اإلقصاء والتهميش والتعذيب وما إىل غري ذلك من 
وســائل إرهابيــة متارســها املؤسســات الحكوميــة داخــل الواليــات املتحــدة ضــد 

عـن ) مدنيـة(الشعب األمرييك مستخدمه بدالً عنها وسائل تطويع وإرغام أكـرث 
التي تلجأ إىل تقنيات اإلعالم لتضـليل الحقـائق، فإنهـا ال ) عة القبولصنا(طريق 

. يف التطويـع واإلكـراه خـارج حـدودها) بدائية(تتواىن عن استخدام وسائل أكرث 
ففي مؤمتر ُعقد يف بداية التسعينات يف سان سلفادور خلص املؤمترون إىل أنه ال 

التحـري عـام كـان (ميـة يكفي الرتكيز عىل اإلرهاب وحده، فليس دون ذلـك أه
لثقافة اإلرهاب من وزن يف تدجني تطلعات األغلبية ما منعها من التفكري ببدائل 

  وهـذا لـيس يف أمريكـا الوسـطى فحسـب، إمنـا يف منـاطق . عن مطالب القـوي
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هذا ما تؤكده سياسة الواليات املتحدة يف مطلع القرن الواحد . عديدة من العامل
  . يح بالحرب عىل اإلرهابوالعرشين يف إعالنها الرص

وعنــدما . إن تحطــيم األمــل املرشــوع عــىل درجــة حاســمة مــن الخطــورة
يتحقق ذلك، تكون الدميقراطية الصورية مقبولة، ال بل محبـذة، ولـو ألغـراض 

وهذا أمر مسلم به تقريباً يف املحافل الدولية، ومفهـوم . العالقات العامة فقط
ممـن يتحملـون تبعـات ) دميـنيالوحـوش اآل (أيضاً بشكل أعمـق مـن جانـب 

  . تحديهم ملستلزمات االستقرار والنظام

 -مظاهر السيطرة والـتحكم عـىل الصـعيد االسـرتاتيجي العسـكري : ثالثاً 
  : األمني

بعد الحرب العاملية الثانية وجدت الواليات املتحدة نفسها أمام نظـام دويل 
إنهـا . جديـدجديد أخذ يفرض عليها تحـديات اعتـربت هـي األخـرى مـن نـوع 

تحديات لها مضامني أيديولوجيـة تختلـف متامـاً عـام كـان عليـه الحـال سـابقاً، 
هـذا التحـدي األيـديولوجي مثلتـه . وميكن أن تقود إىل زعزعة مكانتها العامليـة

اللينينية التي أخذت تطعن بأهلية النظام الليربايل وعملت  -العقيدة املاركسية 
حتكارات ويتغذى عىل الحروب ويسـتمد قوتـه عىل تصويره بأنه نظام تسريه اال 

من استغالل األقلية لألغلبية، وبالتايل فهو عاجز عـن تحقيـق االزدهـار والتقـدم 
  . كام هو عاجز عن تحقيق مبادئ املساواة والعدالة االجتامعية. االقتصادي

هنــا، وجــدت الواليــات املتحــدة نفســها أمــام عــدو جديــد تختلــف قواعــد 
ك التي تعاملت بها مع قوى قد تكون أدىن منهـا يف املكانـة، التعامل معه عن تل

أو أنها تعاملت معها تحت ضغط الحاجات االقتصادية ورضورات إعـادة البنـاء 
  . بعد الحرب العاملية الثانية كالقوى األوربية التي خرجت منترصة منها

ومع هذا العدو، أو املتحـِد الجديـد، أصـبحت مسـألة الهيمنـة األمريكيـة 
  ويف هذه املعادلة التـي يحكمهـا ). اآلخر(أو ) أنا(أما : روحة بصيغة تساؤلمط
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طرفــان متناقضــان فكريــاً وعقائــدياً فــإن محصــلتها ال تحتمــل إال واحــداً مــن 
كان هذا اآلخر هو االتحاد السـوفيتي، ). اآلخر(بعد زوال ) األنا(خيارين، بقاء 

  . الذي مثل التحدي األول، واألخطر من نوعه

، كـان عـىل الواليـات )اآلخر(واشرتاطات إزاحة ) األنا(أكيد حتمية بقاء ولت
  : املتحدة صياغة أمناط متعددة من االسرتاتيجيات منها

  : إسرتاتيجية االحتواء  -1

وهي أوىل االسرتاتيجيات التي اتبعتها الواليات املتحدة يف مواجهة االتحاد 
ي املتزايـد مـن تنـامي الخطـر وكان الدافع من ورائها القلـق األمنـ. السوفيتي

الشيوعي الزاحف الذي سيطر عىل وسط ورشق أوربا، مع إمكانية انتشاره إىل 
الخبـري األمـرييك بالشـؤون ) جـورج كينـان(ويعتـرب . مناطق أخرى مـن العـامل

  . السوفيتية، مصمم هذه اإلسرتاتيجية

، )كينان(حها انبنى اإلطار النظري إلسرتاتيجية االحتواء، بالصورة التي اقرت   
عىل تطويق االتحاد السوفيتي وكتلة دول رشق أوربا بجدار عازل وضاغط من 
األحالف والقواعـد العسـكرية تحـول دون نفـاذ السـوفيت إىل منـاطق نفـوذ 
الغرب وتعوق حركتهم يف الوصول إليها، وأن تعنيف قوة الضغط املوجهة ضد 

هد النهيــار االتحــاد الســوفيت واســتمرارها مــن خــالل العــزل واالحتــواء ســتم
  . السوفيتي، وتنهار بالتايل منطقة نفوذه الواسعة يف رشق أوربا

ومتثل التطبيـق العمـيل إلسـرتاتيجية االحتـواء والعـزل بإقامـة حلـق شـامل 

ويف آسيا كانت هناك معاهدة األمن املتبادل بـني . يف أوربا 1949األطليس عام 

هدة األمـن املتبـادل بـني الواليـات ، ومعا1951الواليات املتحدة واليابان عام 

عـام ) السـيتو(، وحلف جنوب رشق آسـيا 1953املتحدة وكوريا الجنوبية عام 

، الذي تحول إىل حلـف املعاهـدة املركزيـة 1955، وحلف بغداد عام 1954

  . 1958بعد خروج العراق منه بعد ثورة ) السنتو(فيام بعد 
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  : إسرتاتيجية االنتقام الشامل  -2

جـون (اتيجية وضـع أسسـها وزيـر خارجيـة الواليـات املتحـدة هذه اإلسرت 
واعتـربت مبثابـة التصـحيح لكـل نقـاط . يف بدايـة الخمسـينات) فوسرت داالس

والفكرة التي بنيت عليها . الضعف التي أسفر عنها تطبيق إسرتاتيجية االحتواء
هــذه اإلســرتاتيجية مفادهــا، إذا حــاول الســوفيت تغيــري هياكــل القــوة عــىل 

عيد العاملي، واملساس مبصالح الغرب أو االعتـداء عليهـا، يف أي شـكل مـن الص
األشكال أو تحت أي مربر، فإنهم سيواجهون بتصـميم الواليـات املتحـدة عـىل 
استخدام أسلحتها النووية بصورة فورية وشاملة، ويف أماكن تختارهـا الواليـات 

، واعتـربت مبثابـة وعرفت هذه السياسة بسياسة حافة الهاوية. املتحدة نفسها
الطريقة الوحيدة لردع السوفيت من القيام بأعامل أو سياسات تهدد مصـالح 

  . الغرب ويف مقدمته الواليات املتحدة األمريكية

  : إسرتاتيجية االستجابة املرنة  -3

اعتنقت الواليات املتحدة إسرتاتيجية االستجابة املرنة يف بداية السـتينات، 
رئـيس هيئـة األركـان املشـرتكة ) ماكسويل تيلـور(حيث وضع أسسها الجرنال 

للجيش األمرييك آنذاك، وأصبحت بعد ذلك اإلسرتاتيجية التي ينتهجهـا حلـف 

. 1967شــامل األطليســ كأســاس لتخطــيط سياســاته العســكرية منــذ عــام 

والفكرة التي تقوم عليها هـذه اإلسـرتاتيجية هـي، أن عـىل الواليـات املتحـدة 
تها العسـكرية الضـاربة مبـا يـؤمن لهـا مقـدرة عاليـة يف األمريكية تطوير قدرا

. وتتميز هذه اإلسرتاتيجية أنها مرنة وحاسـمة يف آن واحـد. مواجهة التحديات
ومرونتها متأتيـة مـن القـدرة عـىل الترصـف واالسـتجابة ألي نـوع مـن أنـواع 
الحرب إذا دعت الرضـورة الواليـات املتحـدة أن تخوضـها، سـواء أكانـت حـرب 

أمـا جانـب الحسـم فيهـا . أم محدودة، نووية أم تقليدية، كبرية أم صغريةعاملية 
فيتمثل يف أن تظهر الواليات املتحدة درجة عالية من التصـميم إلحبـاط جميـع 
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التهديد واالبتزاز الذي قد تتعرض له، سواء مـن االتحـاد السـوفيتي، أم  أشكال
  . من أي قوة أخرى غريه

   :إسرتاتيجية التدمري املؤكد  -4

) روبــرت مــاكنامرا(يف منتصــف الســتينات، جــاء وزيــر الــدفاع األمــرييك 
ــكرية  ــدات العس ــل للتهدي ــرد فع ــد ك ــامل واملؤك ــدمري الش ــرتاتيجية الت بإس

ومـن الطبيعـي ال تخلـو هـذه . املتصاعدة لكل من االتحاد السوفيتي والصـني
التهديــدات العســكرية املتصــاعدة لكــل مــن (الفكــرة والــدعوة إىل تروجيهــا 

من إثارة ملخاوف مبالغ فيهـا يف منـاخ أيـديولوجي ) التحاد السوفيتي والصنيا
  . تصارعي ال يجد طرفاه نهاية له إال بتدمري وإنهاء عدوه املقابل

تقوم إسـرتاتيجية التـدمري املؤكـد عـىل فكـرة أن تقـوم الواليـات املتحـدة 
عـىل توجيـه  األمريكية بتعزيز قدراتها النووية إىل مستويات تكون قادرة فيها

إذا ما تعرضت إىل هجوم نـووي سـوفيتي ) الرضبة الثانية(رضبة نووية ثأرية 
باملبادأة، أي الرضبة األوىل، األمر الذي يفرض عىل الواليات املتحـدة أن تحـرز 
تفوقاً يف قوتها اإلسرتاتيجية االنتقامية، وعىل نحـو تكـون فيـه الرضـبة الثانيـة 

حيـث تسـتهدف تـدمري االتحـاد السـوفيتي  أشد بأساً من تلـك التـي تتلقاهـا
، أن )ماكنامرا(ويف رأي . تدمرياً شامالً وأكيداً، ويكون الثمن فيها باهظاً ومكلفاً 

زرع هذه القناعة لدى الخصم، إذا حـاول اإلقـدام عـىل توجيـه رضبـة نوويـة 
من شأنه أن يشكل رادعاً قوياً وحاسامً، ألنه سـيدفع ) الرضبة األوىل(استباقية 

لخصــم إىل التفكــري بالعقــاب وحجــم الــدمار الــذي ســينال مدنــه وأهدافــه با

  )8(.اإلسرتاتيجية والحيوية قبل إقدامه عىل استخدام سالحه النووي

إىل جانب هذه اإلسرتاتيجية األمنية التي تبنتها الواليات املتحدة األمريكيـة، 
ها التقليـدي فإىل جانب القوة العسكرية األمريكية بشقي. تقف القوة العسكرية

   ، هنــاك حلــف شــامل األطليســ الــذي أرادت مــن)النــووي(واإلســرتاتيجي 
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ورائه الواليات املتحدة أن يكون القوة العسكرية الضـاربة يف مواجهـة حلـف 
، )حلـف وارشـو(ولكن بعد زوال االتحاد السوفيتي وأداتـه العسـكرية . وارشو

غراض ال ميكـن إسـقاط بقي الحلق األطليس محتفظاً بوظيفته اإلسرتاتيجية وأل 
  . حاجة الواليات املتحدة األمريكية إليها استناداً ألدوارها العاملية املرتامية

إن حاجة الواليات املتحدة األمريكية ألوربا يف إطار بنيـة عسـكرية ميثلهـا 
  : الحلف األطليس تتمثل باملوضوعات التالية

تصـادية ملسـاندة اق -الحاجة إىل حليف تاريخي ميتلك قدرات سياسية  -1
  . الدور العاملي للواليات املتحدة األمريكية ومبا يزيد من هيمنتها

الحاجــة إىل الحليــف األوريب لــدعم القــوات األمريكيــة املفرطــة يف  -2

امتدادها للـدفاع عـن املصـالح األمريكيـة إذا مـا تعرضـت إىل ضـغوط 
  . وتحديات جدية

أمريكيـة، كاإلرهـاب،  -العمل عـىل مواجهـة مخـاطر مشـرتكة، أروبيـة  -3
وانتشار أسلحة الدمار الشـامل، تحـديات املصـالح املشـرتكة يف منـاطق 

  . وبؤر ذات اهتامم مشرتك

كام وأن العمل العسكري األمرييك، ويف أي منطقة مـن منـاطق العـامل،  -4
بحاجة إىل رشعية سياسية، وقدرات دعـم لوجسـتية عسـكرية ال يكـون 

  . مينها دون املشاركة األوربيةمبقدور الواليات املتحدة تأ 

هذه السياسات العنيفة التي تبنتها الواليات املتحدة األمريكيـة، هـي التـي 
. حكمت إسرتاتيجيتها منذ الحرب العاملية الثانية وحتى زوال االتحاد السـوفيتي

التكنولـوجي،  -ومام ال شك فيه أن امتالك هذه املكانة مـن التفـوق العسـكري 
األوريب، تعـد ركنـاً أساسـياً لرتسـيخ وتأكيـد مظـاهر الهيمنـة  ومبساندة الحليف

وكـام سـرنى، فـإن غيـاب االتحـاد . والقدرة عىل الـتحكم عـىل الصـعيد العـاملي
   الســـوفيتي دفـــع بالواليـــات املتحـــدة إىل تطـــوير عقيـــدة عســـكرية تخـــدم
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أهداف إسرتاتيجيتها العليا سـواء أكـان ذلـك عـىل املسـتوى النظـري، أم عـىل 
  . ى العمليايت ومبا يضمن لها استمرارية الهيمنة والبقاء املنفرداملستو 

  

•••  
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  : تقديـــــم

بعد غياب االتحاد السوفيتي عن السـاحة الدوليـة أثـر تفككـه 
وانهياره، ظهر متغري جديد يف النظام السيايس الـدويل إال وهـو 
انفراد الواليات املتحدة مبقـدرات السياسـة الدوليـة عـىل نحـو 

م القطبيـة األحاديـة، بعـد أن كـان شبه مطلق، جسد ذلك نظا
  . النظام الدويل قائم عىل أساس القطبية الثنائية

ومع هذا التغري الـذي أصـاب البنيـة الهيكليـة للنظـام الـدويل 
ترسخت، وبشكل مل يسبق لـه مثيـل، قـيم اقتصـادية، وثقافيـة 

فشاع معهـا اسـتخدام . وسياسية متظهرت تحت مسمى العوملة
تــداول يف الخطــاب الســيايس، مصــطلحات مل تكــن موضــع 

كالعوملة االقتصادية والثقافية، والسياسية وهي جميعاً تتمركـز 
ــى  ــل وحت ــية، ب ــة والسياس ــادية والثقافي ــوى االقتص ــول الق ح
. العسكرية التي أخذت تنفرد بها الواليـات املتحـدة األمريكيـة

بعبارة أخرى، أن مظاهر التفـوق يف اإلسـرتاتيجية األمريكيـة يف 
ا بعد الحرب الباردة، وبداً من العقد التاسع من القرن مرحلة م

العرشين، اتخذت أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية وعسـكرية 
غريت كثرياً من قواعد السلوك يف التفاعالت السياسـية الدوليـة 
ومبا يخدم أهداف ومصالح الواليات املتحدة األمريكية، التي مل 

العامليـة، حتـى أن  تجد روادع جدية تحد مـن فـرض هيمنتهـا
البعض ذهب إىل وصفها بأنها دولـة توتاليتاريـة عـىل الصـعيد 
: العاملي، طاملا أنهـا تحتكـر لوحـدها ثالثـة عنـارص مـن القـوة
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احتكار القوة املسلحة بشـقيها التقليـدي والنـووي وعـىل نحـو 
تفوقت فيه عىل بقية دول العامل، وإىل الحد ال توجد فيـه قـوة 

اسـات االتحـاد السـوفيتي، قـادرة عـىل أن مناظرة لها، وفـق قي
تحــد مــن تفوقهــا العســكري املطّعــم بــآخر مــا توصــلت إليــه 

ــات ــا املعلوم ــوة . تكنولوجي ــار الق ــو احتك ــاين، ه ــ الث العنرص
وقــد أصــبح هــذا االحتكــار خاصــاً بهــا لوحــدها . االقتصــادية

مادامت العقيدة االقتصادية الوحيدة، املعرتف بها واملطبقـة يف 
ي الرأسـاملية الليرباليـة ذات التبـادل الحـر، التـي كل مكان هـ

تنتسـب إليهـا النخــب األساسـية، ومادامــت الواليـات املتحــدة 
ترتهن األمم كافة من خـالل املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة، 

والخالصة فإن شبكتها االقتصادية تنطوي ). الكات(مثل اتفاقية 
اليــة، حيــث األيديولوجيــة الليرب : عــىل نقطــة مركزيــة مزدوجــة

ــة،  ــة والسياســية األمريكي تتخــذ الســلطات االقتصــادية واملالي
ــرارات  ــاهم مــع مجموعــات مصــالح األمــم األخــرى، الق بالتف

  . االقتصادية التي يستشعر بآثارها مجمل الكوكب األريض

ــي  ــبكات الت ــة، الش ــة الليربالي ــب األيديولوجي ــاك إىل جان وهن
الدوليـة، الرشـكات املؤسسـات الدوليـة، االتفاقيـات (تجسدها 

وهي عـىل الجملـة تكبّـل مراكـز القـرارات ) املتعددة الجنسية
العنرصــ الثالــث لقــوة الواليــات . الوطنيــة وتراقبهــا وتنمــذّجها

ة  املتحدة يتمثل يف احتكارها لوسائل االتصال الجامهريي املعـدَّ
لصياغـة منط الحياة وقواعد السلوك مبا يـتامىش مـع النمـوذج 

  . األمرييك
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  الفصل األول

  البعد االقتصادي لإلسرتاتيجية األمريكية

  

ــنهج التفكــري  ــاً أساســياً يف م ــدوام شــّكل العامــل االقتصــادي ركن عــىل ال
وقـد . االسرتاتيجي األمرييك لضـامن الهيمنـة األمريكيـة عـىل الصـعيد العـاملي

أدركت الواليات املتحدة منذ وقت مبكر أن القوة االقتصادية ميكـن أن تنجـز 
اف قد تعجز عن تحقيقهـا القـوة العسـكرية، فـإذا كـان اسـتخدام القـوة أهد

العسكرية لـه اشـرتاطات وموجبـات محـددة، فـأن النشـاط االقتصـادي ميثـل 
وكام سبقت اإلشـارة . رضورة حياتية تتطلبها الحياة اإلنسانية عىل نحو مستمر

رب إىل أن اإلســرتاتيجية األمريكيــة مبضــمونها االقتصــادي، صــممت بعــد الحــ
إال أنها، ورغم ذلك، بقيت مقيدة، . العاملية الثانية ألن تكون ذات طابع عاملي

أو عاجزة عىل أن تكون كذلك لتشمل أجـزاء أخـرى مـن العـامل مادامـت فيـه 
وبزوال معظـم هـذه . أنظمة اشرتاكية وشيوعية كانت ال تزال عىل قيد الحياة

ام الرأساميل أن يتحـول إىل األنظمة، بعد زوال االتحاد السوفيتي، استطاع النظ
نظام عاملي تتحكم بآليات عمله االقتصادية الكثري من املؤسسـات االقتصـادية 

  .ومؤسسات التجارة العاملية

وبيشء من الرتكيز، يتمحور البعد االقتصـادي لإلسـرتاتيجية األمريكيـة حـول 
ه نظـام فكرة أن النظام العاملي الجديد، بقيادة الواليات املتحدة، هـو يف جـوهر 

اقتصــادي قــائم عــىل أســس رأســاملية، مركــزه الــدول الصــناعية التــي تتقــدمها 
الواليات املتحدة، وهامشه الدول النامية املسـتهلكة واملصـدرة للمـواد األوليـة، 
  وهذه الفكرة ترمي أساساً إىل توحيد العـامل عـىل أسـس إنتاجيـة واحـدة، وبنـاء 
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عامليـة متعـددة  مؤسسات ورشكات سوق عاملية واحدة، تدار عملياتها من قبل
أما األسواق التجارية واملالية . الجنسية، ذات تأثري عىل كل االقتصادات املحلية

والعاملية فأنها مل تعد موحدة أكرث من أي وقت آخر فحسب، بل هي خارجـة 
  .عن تحكم كل دول العامل

، إن الفكــر الليــربايل القــائم عــىل مفــاهيم التجــارة الحــرة، آليــة الســوق
ــة ــاس األيــديولوجي لإلســرتاتيجية االقتصــادية ... الخصخص الــخ، ميثــل األس

األمريكيــة التــي تــرى أن االقتصــاد العــاملي مل يعــد يخضــع اليــوم إىل الرقابــة 
التقليدية، ومل يعـد يـؤمن بتـدخل الـدول يف نشـاطاته، وخاصـة فـيام يتعلـق 

ادي العـاملي لقـد بلـغ النشـاط االقتصـ. بانتقال السلع والخدمات ورأس املـال
مرحلة االستقالل التام عن الدولة القوميـة، وعـن االقتصـادات الوطنيـة التـي 
كانت قاعدة االقتصـاد العـاملي ووحدتـه األساسـية، والتـي تـتحكم يف مجمـل 

كل ذلـك . العمليات اإلنتاجية واالستثامرية عىل الصعيدين الداخيل والخارجي
إال أن هـذا الـتحكم التقليـدي  .كان يتم برعاية الدول وعـرب تحكمهـا الكامـل

للدول يف النشاط االقتصـادي اخـذ بـالرتاجع لصـالح تنـامي واتسـاع النمـوذج 
  .الليربايل ـ االقتصادي الذي تقوده الواليات املتحدة

ومـن . إن انتقال مركز الثقـل االقتصـادي العـاملي مـن الـوطني إىل العـاملي
ادية هـو جـوهر اإلسـرتاتيجية الدولة إىل الرشكات واملؤسسات والتكتالت االقتص

االقتصــادية األمريكيــة التــي توصــف بالعوملــة االقتصــادية، والتــي فيهــا أصــبح 
االقتصــاد العــاملي ومنــوه وســالمته، وليســت االقتصــادات املحليــة، هــو محــور 

كام وإن األولوية االقتصادية يف ظل العوملـة هـي لحركـة رأس . االهتامم العاملي
وارد والسياسات والقرارات عىل الصـعيد العـاملي، ولـيس املال واالستثامرات وامل

هذه اإلسـرتاتيجية  االقتصـادية، أو العوملـة االقتصـادية، يف . عىل الصعيد املحيل
  تصــــــميمها وســــــياقات عملهــــــا تســــــتجيب لقــــــرارات املؤسســــــات 
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العاملية والحتياجات التكتالت التجارية ومتطلبات الرشـكات العـابرة للقـارات 
كذلك تصبح كيفية إدارة االقتصاد العاملي أكرث أهمية من . جنسيةواملتعددة ال

  . كيفية إدارة االقتصادات املحلية

وبفعــل النمــوذج الليــربايل أو العوملــة االقتصــادية، التــي متثــل الواليــات 
املتحدة مركز فعلها وآلية عملها، شهد النظام االقتصادي العاملي، ومنـذ بدايـة 

، مجموعة مـن االتجاهـات االقتصـادية الجديـدة التسعينات من القرن املايض
مثل، االتجاه نحو تداخل االقتصاد العاملي، واندفاع الدول نحو نظام االقتصـاد 
الحر، والخصخصـة، واالنـدماج يف النظـام الرأسـاميل كوسـيلة لتحقيـق النمـو، 
وتحول املعرفـة واملعلومـة إىل سـلعة إسـرتاتيجية وإىل مصـدر جديـد للـربح، 

تصادات الدول املتقدمة من الرتكيـز عـىل الصـناعة إىل الرتكيـز عـىل وتحول اق
هذا فضالً عن بـروز منظمـة التجـارة العامليـة، . الخدمات والسلع االستهالكية

وتنـــامي دور الـرشــكات الدوليـــة وتعـــدد نشـــاطها يف املجـــاالت التجاريـــة 
ت هـذه االتجاهـات االقتصـادية الجديـدة وغريهـا مـن التطـورا. واالستثامرية

تشكل يف مجملها أسس الفعل االسرتاتيجي االمـرييك الـذي يفـرتض أن يكـون 
العامل وحده اقتصادية واحدة تحركه قوى السوق وتـرتبط بهـا مجموعـة مـن 

  . املؤسسات املالية والتجارية والصناعية العابرة للحدود القومية

ويل ويبدو واضحاً أن الهدف من هذا التوجه االقتصادي العوملي يتمثل بتح
العامل إىل عامل يهتم باالقتصاد أكرث من اهتاممه بالشـؤون الحياتيـه، مبـا يف ذلـك 

وأن يجري استبدال كـل . األخالق والقيم اإلنسانية التي أخذت بالرتاجع تدريجياً 
فالهـدف هـو تحويـل املجتمعـات . ذلك بالعالقات السلعية والربحية والنفعيـة
والخـدمات التـي تـروج عـىل نطـاق  اإلنسانية إىل مجتمعات مسـتهلكة للسـلع

عاملي، وتديره أو تتحكم فيه عدد مـن الرشـكات العـابرة للحـدود والتـي تعـود 
  حيث تقوم هذه الرشـكات بنسـج تحالفـات. أصولها للواليات املتحدة األمريكية
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معظـم هـذه . عابرة للقارات واملحيطات، واملتنوعة أشد التنـوع يف نشـاطاتها
يـة، إال أن نشـاطها التجـاري واملـايل والصـناعي، وعـىل الرشكات أصولها أمريك

املستوى اإلداري والتنفيذي والتسويقي واإلنتاجي، وحتى الـدعايئ واإلعالمـي، 
هذه الرشكات تعمل مـن منطـق أن . موزع عىل دول متعددة وأقاليم متنوعة

لذلك فهي ال تجد أية صـعوبة يف . حدودها هي حدود العامل، بل الكون بأرسه
ــل  ــان نق ــا إىل أي مك ــز بحوثه ــا ومراك ــولها وإدارته ــدماتها وأص ــلعها وخ س

هذه الرشـكات العمالقـة . مستخدمة آخر التقنيات الني تقلص الزمان واملكان
تشكل مصدر خطـر عـىل اقتصـاديات العديـد مـن الـدول، وخصوصـاً الـدول 
النامية، ذلك أنها مصـدر لكـل اسـتغالل المتالكهـا قـدرات احتكاريـة ضـخمة 

  .ها سيادتها الوطنية واستقالليـة قرارها السيايستهدد ب

إىل جانب هذه الرشكات، هناك اتجاه عاملي متصاعد نحـو التحريـر الكامـل 
للتجارة العامليـة التـي دخلـت مرحلـة االنفتـاح التـام، وغـري خاضـع للقيـود أو 

وقيام منظمـة التجـارة العامليـة عـام ) الكات(التحكم، وذلك بعد توقيع اتفاقية 

دولـة تعهـدت جميعهـا بخفـض الرسـوم ) 144(، والتي تضم أكرث من 1996

الكمركية عىل التجارة الخارجية، والتزمت بإزالة جميع القيود التي تعيق تـدفق 
وقد تـم تعزيـز اتفاقيـة . السلع واملنتوجات والخدمات بيرس وسهولة فيام بينها

، 1997الية عام دولة عىل اتفاقية الخدمات امل) 70(بتوقيع أكرث من ) الكات(

وهي االتفاقية التي فتحت قطاع الخدمات املالية لهذه الدول، والتـي تسـتحوذ 

من تجارة املصارف والتأمني واألوراق املاليـة  واالستشـارات % 95أسواقها عىل 

يجري العمـل عـىل توسـيع نطـاق ) الكات(وعن طريق اتفاقية . املالية يف العامل
علومات بحيث تشمل سلعاً أكرث معفاة من الرسـوم التبادل التجاري يف تقنية امل

  . الكمركية، وإىل تحرير كامل للسلع التكنولوجية يف التجارة العاملية

إن منظمة التجارة العاملية هي اليوم أهم مؤسسة من مؤسسـات العوملـة 
. االقتصادية، ويشكل إنشاءها منعطفاً تاريخياً يف النشـاط االقتصـادي العـاملي
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ــذه ــم أن ه ــات  ورغ ــة املؤسس ــع بقي ــاتها م ــا وسياس ــق عمله ــة تنس املنظم
االقتصـادية العامليـة، إال أنهـا تعتـرب الجهـة الوحيـدة التـي تتـوىل إدارة العــامل 
تجارياً، وذلك من خالل تطبيـق مبادئهـا التـي يـأيت يف مقـدمتها مبـدأ الـدول 

  . تجاريةاألوىل بالرعاية؛ ومبدأ الشفافية التامة تجاه املعلومات واملامرسات ال

إن هذه املبـادئ والسياسـات التـي تقـوم عليهـا منظمـة التجـارة العامليـة، 
كتخفيض الرسوم الكمركية، وفتح األسواق التجارية عىل بعضها البعض، وانتقـال 
السلع بحريـة تامـة عـىل الصـعيد العـايل، كـل ذلـك سـيقود إىل إلغـاء الحـدود 

نفتحاً تجارياً، ويستهلك أكرب قـدر الجغرافية بني الدول، ويخلق عاملاً م -القومية 
وال شك أن الدولة املستفيدة من هذه العوملـة . من السلع واملنتجات الصناعيـة

االقتصادية هي الدولة األكرث متانـة يف بنائهـا االقتصـادي ومؤسسـاتها التجاريـة 
  .     واملالية ذات االمتداد العاملي، أنها الواليات املتحدة

  

•••  
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  اين الفصل الث

  البعد الثقايف لإلسرتاتيجية األمرييك

  

تاريخياً، مل تكن الضامنة الوحيدة لدوام السلطة واستمرارها مبنية دامئاً عىل 
احتكار الوسائل العسكرية والبوليسية واالقتصادية وضبط استخدامها، بـل كـان 

التي تدخل عنرصـ مهـم للتسـليم بالسـلطة يف ) الرشعية(يقف إىل جانبها فكرة 
ـعية هنـا هـي كـل مـا ميكـن أن يكـون . وين الرضا والقبول ثم الطاعـةتك والرش

، )دينيـة، سياسـية(موضع الرضا والقبول الشـعبي رغـم تنـوع أساسـها الفكـري 
فاملهم هنا هو أن الذي يقود الشعب إمنا يعود إىل جملة االعتقادات والعـادات 

ي يقـود الشـعب مبعنـى أن الـذ. أيـديولوجي -املاثلة يف الذهن مصدرها فكري 
عادات (ويضمن طاعته ووالئه هو وجود أيديولوجيا قد يكون أساسها اجتامعي 

 -تيـوقراطي، أو سـيايس  -، وقـد يكـون أساسـها دينـي )وتقاليد وأعراف متواترة
ــي ــول . دميقراط ــق يف العق ــا تخل ــن يف أنه ـعية تكم ــية للرشـ ــة األساس فالوظيف

وعة االجتامعيـة، بغـض النظـر واملدركات جملة قناعات واعتقادات تهيئ املجم
  . عن حجمها، كبرية كانت أم صغرية، وتعدها للطاعة والوالء

هذه املسألة، مل تكن يف اعتقادنا، غائبة عن الفكر السـيايس واالسـرتاتيجي 
األمرييك عىل الدوام، فاالنبهار واإلعجاب املـنظم واملنضـبط بوسـائل وأدوات، 

يل فإن خلق عمليـة اسـتقطاب واسـعة ميكن أن يكون عامل رضا وقبول، وبالتا
 -النطاق للنمـوذج األمـرييك، لـيس بالرضـورة أن تكـون أداتهـا دامئـاً قرسـية 

إكراهية، إمنا هي بحاجة إىل أدوات أنسنة، وال يـرتدد الـبعض عـن وصـفها بــ 
  ، يكـــــون مبقـــــدورها تشـــــكيل القناعـــــات وتوجيـــــه )أدوات تـــــدجني(
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فاالستقطاب الطوعي . ول بهذا النموذجاالهتاممات لزرع االعتقاد بالرضا والقب
عن طريق التحكم بالعقول لنرش ثقافـة معينـة عـىل أنهـا هـي األصـلح، أكـرث 

  . نجاعة من االستقطاب اإلكراهي الذي قد يولد النفور منها

هنا، يلعب االتصال وفنونه، والذي يتضمن فن الدعاية، دوراً كبرياً يف نرشـ 
وصـياغة أمنـاط جديـدة للحيـاة وتشـكيل الثقافات، وتغري قناعـات متشـكلة، 

  .األذواق باستبدال قيم بأخرى تربر عىل أنها أكرث مالءمة مع روح العرص

فهو مجمـل األفعـال التـي مـن . ليس مبقدور املرء الطعن بأهمية االتصال
خاللها يتبادل األفراد أو املجموعات البرشية اآلداب والفنون واألفكار واألعـالم 

ادات واالنفعـاالت ومـا إىل غـري ذلـك مـن مقومـات فكريـة واملشاعر واالعتقـ
وهذه تتم بأدوات و بوسائل نقل مختلفة، مطبوعات، . قيمية ثقافية حضارية

نــدوات، مــؤمترات، صــحافة مكتوبــة، تلفــزة، إعــالن، نرشــات إخباريــة، أفــالم 
كـل هـذه املكونـات االتصـالية تلعـب دوراً كبـرياً يف عمليـة . الـخ... سينامئية

عــل البرشــي يف املجتمعــات اإلنســانية ويف نفــس الوقــت، وقعــت هــذه التفا
املكونات االتصـالية يف أيـادي احتكـارات كـربى ال نظـري لقوتهـا املاليـة حيـث 

  .نرشت نفوذها يف كافة أنحاء العامل

عملية اإلحالل الثقايف، وتهميش ثقافة ما عىل حساب ثقافة أخـرى مدعمـه 
بسـبب مـن فاعليتهـا (عي أو بـدون وعـي بكل املكونات االتصـالية، جـرت، بـو 

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية عن طريق احتكار أيـديولوجيا معينـة ) الفائقة
وليس مثة شك، يف ضوء الخطاب األمرييك املعلن والذي يدعو . مع وسائل نرشها

إىل أمركة العامل، إن الواليات املتحدة أدركت، وبفعل رسالتها املكلفة بها من قبل 
ـها عـــىل الصـــعيد العـــاملي، أدركـــت أن غـــزو العقـــول، لتقبـــل ا   لـــرب لنرشــ

هذه الرسالة، أو هذه األمريكيـة، ال ميـر إال بطمـس الهويـة الثقافيـة لآلخـرين، 
   والتــــي تســــمى باملثاقفــــة، واســــتبدالها بالهويــــة املجتمعيــــة الوحيــــدة،
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كـان أقنـاع وحتى يصبح العامل أمريكياً، يكون من األهمية مب. الهوية األمريكية
غري األمريكيني، ليس بتفوق النموذج األمرييك، إمنا أيضاً بصالحيته عىل كل مـا 

  .عداه

ــاة  إن تعمــيم منــوذج فكــري يف منظومــة القــيم والثقافــة وطريقــة الحي
باعتبــاره هــو األصــلح دامئــاً، مــع تهمــيش وإقصــاء البنــى الفكريــة والثقافيــة 

لية مسخ منظمـة لـإلرث الجامعـي والقيمية لآلخرين، ما هو يف الواقع إال عم
لشعب ما، والذي هـو لسـانه وتاريخـه وعبقريتـه ومنجزاتـه الفنيـة واألدبيـة 

وهو ينطـوي كـذلك عـىل آدابـه التـي تغطـي نظـام قـيم . والعلمية والفكرية
مجتمع ما، داالته الثقافية وعاداته وتقاليده، وطريقة لبسـه وتغذيتـه وعملـه 

قافة التـي تريـدها الواليـات املتحـدة هـي أن الث. ولهوه، وحبه وحياته وموته
تكون كونية الطابع يف الرائحة واملذاق ومام الشك فيه، أن مثل هـذا التعمـيم 
لنموذج ثقايف بعينه، فأنه يف حقيقته يرمي إىل توحيد قرسي لـآلداب واألذواق 
والرغبات، وإىل استواء التقاليـد واملظـاهر، وإىل القصـور الروحـي واالنكـامش 

رفـة عـىل أنهـا مجـاميع برشـية الفك ري، وبـذلك تفقـد الشـعوب هويتهـا املعَّ
يربطهم ببعضهم ربـاط ثقافـة مشـرتكة، وتجمعهـم مشـاعر جامعيـة راسـخة 
تحملها ذاكرة مشرتكة، وهم بـذلك يتحولـون إىل مجـرد مجـاميع برشـية غـري 

  .متاميزين، غري ثقافيني وال وطنيني

رثه والتالعـب بعنـارصه، مـع وهكذا، حني يجري تشويه إدراك شعب ما إل
إجالئه تدريجياً، واستبداله بـإرث مختلـف، واصـطناع أداة محـل أداة فكريـة 
ووجدانية قامئـة يرافقـه تـدمري الرمـز والنخـب القـادرة عـىل قيـادة الشـعب 
سياســياً وتنــويره ثقافيــاً، فــأن القــيم والعــادات وبنــى التأويــل املتحــدرة مــن 

روح شـعب مـا وتعطيـل إرادتـه يف بنـاء  أيديولوجيا أجنبيـة تـؤدي إىل سـلب
شخصيته الفكرية والثقافية املستقلة، ليتحول بعـدها إىل مجـرد كتلـة برشـية 

  . تابعة، مقلده، مفتقرة ملقومات التاميز والبقاء
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هذه السياسة املنظمـة يف تصـدير القـيم والثقافـات والـنامذج الفكريـة، يف 
لهـا النجـاح مـن دون توظيـف إطار التعامل مـع اآلخـرين، ال ميكـن أن يكتـب 

وهنا يشكل احتكار وسائل االتصال امتيازاً ملن يستطيع امتالكـه . أدوات منظمة
وهــذا مــا متكنــت منــه الواليــات املتحــدة عــىل امتــداد . ويتفــنن يف اســتخدامه

إذ أن نجاحها يف تعميم منط حياتها ونرش ثقافتها عاملياً قام، ومـا يـزال، . تاريخها
ورغم أن هذه الوسـائل كانـت . نظم لوسائل االتصال والدعايةعىل االستخدام امل

من اختصاص األنظمة الفاشية واملاركسية، فأن الواليـات املتحـدة مل تـرتدد عـن 
ومام ساعدها يف ذلـك، خربتهـا التاريخيـة الطويلـة يف . استخدامها ومبهارة فائقة

املاليـة، وكـذلك  مجال اإلعالن، احتكار كربيات وكاالت الصحافة الدولية، قـوتهم
فهي مدينة لسلبية األجهزة اإلعالمية واملؤسسات الرتبوية والحكومية يف مجمـل 

فمنذ وقت مبكر وضع األمريكيون يدهم عىل وسـائل اإلعـالم األساسـية، . العامل
هذه الوسـائل مكونـه مـن . وكان لها حضور واضح يف مناطق مختلفة من العامل

 والتلفـزة، ومعاهـد االسـتطالع واالتصـاالت وكاالت الصحافة واإلعـالن والسـينام
ولقد سمحت لهم الهيمنة عىل هـذه الوسـائل األساسـية بـأن ميارسـوا، . الهاتفية

منذ مرحلة ما بني الحربني األوىل والثانية، نفوذاً مؤثراً يف العنـارص التـي تشـكل 
ل هـذه العنـارص الثالثـة متثـ. اآلداب، اللغـة، الرتبيـة: الفضاء الروحي للشـعوب

  مجمــــوع كــــل النشــــاطات التــــي يتاميــــز بهــــا شــــعب عــــن شــــعوب 
  .أخرى

عىل صعيد وكـاالت األنبـاء والوكـاالت الصـحفية يف الواليـات املتحـدة، هنـاك 

يونايتــد بــريس (، و1848التــي تأسســت ) آسوشــيتد بــريس(الوكالــة الصــحفية 

ســنة ) االنرتناشــيونال نيــوز رسفــس(، و1907التــي تأسســت ســنة ) أسوسيشــن

هذا فضالً . 1958التي تأسست سنة ) يونايتد برس انرتناشيونال(كالة ، وو 1909

   التـي تنتمـي إىل صـحافة بريطانيـا واسـرتاليا ونيوزلنـدا والتـي) رويـرتز(عن وكالة 
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كـل هـذه الوكـاالت تقـوم بنقـل . تقوم بنرش معلومات الوكاالت األمريكيـة
وهي ال تخلو من الفن . األخبار واألحداث واملعلومات إىل مختلف مناطق العامل

وعـن . املستخدم يف عملية إخراجها وإيصالها وكيفية تلقيها من قبل املسـتمعني

من اإلعـالن % 90طريق هذا التكتل تكون الواليات املتحدة قادرة عىل مراقبة 
  . املبثوث

الصـادرة سـنة ) نيويـورك تـاميز(ومن الصحف الكربى عاملية االنتشار هناك 

) البالي بـوي(و) ناشيونال جيوغرافك ماغازين(و) ستالريدرز دايج(و 1851

الشـبكة ) CNN(و) ABC(و) NBC(، وشبكات تلفـزة )نيوزويك(و) التايم(و

مليـون بيـت وتغطـي ) 80(والتي تصل إىل  1980العاملية التي تأسست عام 

وبهذا صارت الواليات املتحدة متلك سـلطاناً عامليـاً ذا مـدى مـؤثر، . دولة 143

نذ عرشات السنني بقولبة فكر عـدة مليـارات مـن األفـراد، بتلقـي يسمح لها وم
  . التبشريية -الثقافة األمريكية والنموذج األمرييك يف أيديولوجيته الليربالية 

ومن وسائل التأثري أيضاً عىل العقـول واألذواق وتغيـري القناعـات وإحـالل 
األعـالم الـذي أخرى بدالً عنها ضمن عملية الغـزو السـيايس والثقـايف، وسـيلة 

تتنوع موضوعاته ما بني سياسية، اقتصادية، فنية، تجارية، إال أن غرضها واحـد 
فاإلعالن املستخدم بطريقة منظمة . هو املثاقفة، واستبدال مخيال فكري بأخر

ومكثفة، كام طوره األمريكيون، يحمل يف ثناياه مخاطر ال يستهان بهـا بـالنظر 
 العقول وتشكل األذواق وتغيـري القناعـات ملا يتمخض عنه من نتائج مؤثرة يف

إذ يراد لها أن تتغري، ذلك أن اإلعالن قائم ليس عىل معرفتنا الشخصـية ليشـء 
ما، إمنا عىل اللذة واملتعة، أو ما يراد لنا أن نعرفه تحديداً عن يشء ما، فيجري 

  .إخراجه بطريقة ذكية ومشوقة ومزينة ومرحة

. تدحه، أو يراد التعرف عليه عىل أنـه سـلعةإن اإلعالن يتعامل مع كل ما مي
 فيتم التالعب بإدراك املرء وقناعاته بعد رؤية األشياء التي يعاينها، وعندها يولد
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تناقضاً بني قيمة اليشء وحقيقته، وبني طريقـة تقدميـه املصـطنع، حيـث يـتم 
توظيــف وســائل عــدة يف عمليــة إخراجــه للمشــاهد كبالغــة الــنص اإلعــالين 

تقنيات متقدمة ومتطـورة يف تصـويره ومونتاجـه، فـن تشـكييل يف وجامليته، 
وعليه، فأن اإلعالن الذي يشغل مساحة واسعة من العمل اإلعالمـي، . إخراجه

ــأثري عــىل  ــات الخــداع الجامهــريي مــن خــالل الت ميكــن أن يوظــف يف عملي
مدركاتهم الحسية، ذلك أنه ال يقدم أي دليل أو برهان عىل أن اليشء هو حقاً 

وإذا متكـن األعـالم مـن تحقيـق هـذه املهمـة، . يقال عنه أو يجري تصويره ما
فأنه يكون قد أزاح الخيال الشخيص والجامعي الداخيل ليفـرض عليـه مخيـاالً 

  . آخر خارجياً 

وإىل جانب اإلعالن، هناك سالح التلفزة، الذي يكون مبقدور املرء، وعن 
والربامج املبثوثة مـن كـل  طريقه، التقاط العرشات، بل املئات من القنوات

إن التلفاز يعـد أداة مثاقفـة قويـة وخطـرية يف التـأثري عـىل . حدب وصوب
اآلخر، فهو يقوم بنقل موضوعات متنوعة بالصورة والصوت إىل املاليني مـن 

خطـورة هـذه الوسـيلة تكمـن يف أن مـا يقـارب مـن . سكان الكرة األرضية

الفضائية هي بـرامج تسـهم  - من ما تبثه هذه القنوات التلفزيونية % 67

وهـذه . يف تعميم الطريقة األمريكية يف الحياة ومنط التفكـري ورؤيـة العـامل
الربامج متنوعة يف مضمونها، ومكثفة يف طريقة عرضها وتكرارهـا وتقـدميها 

وهذا الخليط املتعدد األطياف يجمع ما بني مسلسـالت تلفازيـة . للمشاهد
ني، تعـرض مـن زوايـا مختلفـة طريقـة متعدد املوضوعات ومتنوعة املضـام

الحياة األمريكية، إعالنات تجارية بهدف الرتويج لسلع مختلفة، ومقـابالت 
يف موضوعات سياسية، ثقافية، اقتصادية، اجتامعية، صحية، خدميـة، أفـالم 

وما إىل غري ذلك، والهدف األساس من ذلك كلـه، .. سينامئية وأخرى وثائقية
 الطـرف املتلقـي، وهـي عـادًة مـا تكـون مدعمـة نقل املعرفة والثقافـة إىل

ـــ، ـــأثري النفيس ـــاع الت ـــدف إيق ـــي به ـــراج الفن ـــة يف اإلخ ـــات عالي    بتقني
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والقدرة عىل التحكم مبدركات املشـاهد املتلقـي لتعيـد صـياغة منظومـة قيمـة 
الفكرية والثقافية، وتشكيل آرائـه ومعتقداتـه وقناعاتـه الشخصـية،لتكون هـي 

فسري رؤية للعامل الذي يعيش فيه، وهو تفسـري ورؤيـة ال املرجعية الوحيدة يف ت
  . تبتعدان كثرياً، إن مل تكونا متطابقتني، مع التفسري والرؤية األمريكية

أما يف مجال السينام، التي هـي األخـرى تسـهم يف نقـل الثقافـة وطريقـة 
الحياة األمريكية يف جوانب وموضـوعات عـدة، فـأن األفـالم األمريكيـة، سـواء 

روضة يف دور السينام أم شاشات التلفزة، فأنها تسـتحوذ عـىل نسـبة أكـرث املع

  . من األفالم املعروضة عاملياً % 80من 

وتتميز األفالم األمريكية بتقنية عالية وباهظة الثمن يف التصوير واإلخـراج 
وترابط املوضوع وقبوله من قبل املشـاهد، فضـالً عـام تتضـمنه مـن أسـاليب 

سكة، جوانب إثارة متنوعة لجذب االنتباه، سواء بالصـورة حوارية بليغة ومتام
املنتقاة، أو بطريقة عرضها ومضـمونها، أو باملوسـيقى التصـويرية التـي تشـد 

  . املشاهد ملواقف يراد بها حرص تركيزه وانتباهه إليها

فضالً عن ما تقدم، هناك وسيلة االتصال املتمثلة مبئات أقامر االتصـال املنترشـة 
حــول األرض إلغــراق العــامل مبوضــوعات مختلفــة معــززة بالصــوت عــىل مــدار 

والصورة، والغاية منها ليس نرش األفكار واملعلومات فقط، إمنا أيضاً، تأمني رقابـة 
االتصــال العــاملي لتعــزز الهيمنــة األمريكيــة، التــي تتفــوق يف مجــال الحاســوب 

بلية املتفاعلـة، فالحاسوب عنرص مركزي للقنوات املستق. واألجهزة الكومبيوترية
إذ أنه يسمح برتاكم األلعاب واألفالم واملعلومات واإلعـالن، وموضـوعات أخـرى 

وتحتـل الواليـات املتحـدة . كثرية، لتكوين شـمولية تواصـلية متفاعلـة وموحـدة
، الـذي تنفــرد بــه )الكليـرب شــيب(فنظــام . املرتبـة األوىل يف صــناعة الكومبيـوتر

ديـدة للرتميـز، تسـمح برتقـيم آيل للصـوت أو الواليات املتحدة، ميثـل طريقـة ج
ــــاتف  ــــاكس، أو ه ــــوتر، يف ف ــــا يف الكومبي ــــات الرســــية، ودخوله   للمعطي
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وهذا يتقدم عىل األرسار من كل نوع، األرسار املرصفية، القضائية، الطبيـة، . نقال
الكليـرب (ورغـم أن . وحتى العسكرية والسياسية، والصـفقات املاليـة والتجاريـة

مـن مفتـاح يسـمح للمسـتخدم بتلقـي، أو إرسـال رسـالة، لكـن يتـألف ) شيب
الحكومة األمريكية تحتفظ لنفسها بنسخة ثانية من املفتاح، حتى تكـون قـادرة 
. عىل تحديد الشخص الذي يرّمز وذلك الذي يتلقاه، وتحديـد الرسـائل املتبادلـة

يعـد  هذا التفوق التكنوـ معلومايت يف مجال الحاسـوب واألجهـزة الكومبيوتريـة
  . أهم وسائل الهيمنة عىل الصعيد املايل

العضو السابق يف البنتاغون، وأستاذ العالقـات ) جوزيف ناي(وكام يذهب 
أن أمريكــا، بفضــل قــدرتها املذهلــة عــىل دمــج (الدوليــة يف جامعــة هــارفرد 

األنظمة الكومبيوتريـة املعقـدة يف اإلعـالم، سـوف تعـزز يف مسـتقبل منظـور 
  ).لعامليةهيمنتها السياسية ا

التي نخرج منها، أن الواليات املتحدة، وبفضـل تفوقهـا النـوعي  والخالصة
يف مجال الصحافة والسينام التلفزة واإلعالن، واألجهزة الكومبيوتريـة، متكنـت، 
ليس فقط من تفعيل جاذبية النموذج الثقايف األمرييك يف طريقة الحياة ومنط 

مع النامذج الفكرية والثقافية للشـعوب التفكري، إمنا متكنت أيضاً من مثاقفته 
األخرى، بهـدف إحاللـه وفرضـه عليهـا، متجـاوزاً بـذلك خصوصـيتها الثقافيـة 

  . ومعامل هويتها الوطنية

إن املخاطر املرتتبة عىل الهوية الثقافيـة، جـراء االسـتخدام املكثـف لهـذه 
 الوسائل واألدوات، إمنـا هـي مقدمـة ملخـاطر جسـيمة عـىل الدولـة الوطنيـة
واالستقالل الوطني واإلرادة الوطنية والثقافة الوطنية، حيـث متسـخ جميعهـا 

وباسم املثاقفـة يـتم . لصالح ثقافة القوة املهيمنة لتصبح هي منوذج الثقافات
انحسار الهويات الثقافية الخاصة، فتـربز مفـاهيم مظللـة، كالتفاعـل الثقـايف، 

  يف، وهــي عــىل الجملــة التــداخل الحضــاري، حــوار الحضــارات، التبــادل الثقــا 
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مفاهيم تنتهي إىل ثقافة القوة املهيمنة، وعندها أيضاً تنتهي التعددية لصـالح 
  . عامل أحادي القطب

وبطريقة، رمبا تكون الإرادية، وتحـت اثـر تقليـد القـوة املهيمنـة واالنبهـار 
بثقافتها، يتم االنجرار لطرائق تفكريها ومنط حياتهـا وطريقـة عيشـها يف اآلداب 

الفنون والتعامل التجاري والسـلوك االجتامعـي، وتفاصـيل أخـرى قـد يصـعب و 
  . حرصها، لتكون بالتايل إطاراً مرجعياً للحكم دون مراجعة ونقد، أو رؤية وتبرص

من هنا،ستمنع ثقافة القوة املهيمنة، وبفعل االنبهار بها وتقليدها وتبنيها 
ــة لج ــة املمثل ــة العاملي ــا واعتبارهــا الثقاف ــة وإطالقه ــات، والتجرب ــع الثقاف مي

النموذجية التي يفـرتض أن تحـذو حـذوها كـل التجـارب األخـرى، كـل ذلـك 
سيمنع اإلبداعات الذاتية لدى الشعوب األخرى وطرائـق تفكـريهم املسـتقل، 
وستدفع بهم إىل االنكفاء عىل الذات، وهـي بهـذا تقتـل فـيهم روح االجتهـاد 

تابعني ومقلـدين، ال خيـار أمـامهم  والقدرة عىل الخلق واإلبداع ليكونوا مجرد
  .      سوى القبول واإلذعان

  

•••  
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  الفصل الثالث

  البعد العسكري لإلسرتاتيجية األمريكية

  

يتحدد البعد العسكري لإلسرتاتيجية األمريكية، وخصوصاً يف املرحلة التـي 
تلت غياب االتحاد السـوفيتي وانفـراد الواليـات املتحـدة كقـوة أحاديـة عـىل 

عيد العاملي، بضامن قدرة عسكرية متفوقة وال نظري لهـا و تكـون مؤهلـة الص
لحامية املصالح الحيوية األمريكية أيـنام وجـدت، كـام يكـون مبقـدرها إنـزال 
هزمية عسكرية بأعداء قامئني أو محتملني، وبزمن قيايس مختزل وبأقل تكلفـة 

  . من الخسائر البرشية واملعدات العسكرية يف الجانب األمرييك

الثـورة (وعند الحديث عن اإلسرتاتيجية العسكرية غالباً ما يرتدد مصـطلح 
وهو مصطلح يراد به ما تحقق من منجزات يف ميدان ). يف الشؤون العسكرية

ثــورة املعلومــات ودورهــا يف تطــوير القــدرة القتاليــة للمنظومــة العســكرية 
ــال  ــة القت ــة، ومنظوم ــة والجوي ــة والبحري ــا الربي ــف فروعه باألســلحة ومبختل

فضالً عن تطوير جملـة املفـاهيم والعقائـد العسـكرية وأسـاليب . الصاروخية
التنظيم املتقدمة الرضورية لتشغيل هذه املنظومات الجديدة واسـتغاللها إىل 

  . الحدود القصوى من أجل السيطرة عىل أي ميدان قتايل مستقبيل

هــا العســكرية، والواقــع، فــإن اإلســرتاتيجية األمريكيــة، مبضــامينها وأبعاد
اعتمدت اعتامداً كبرياً عىل ما تحقق من منجزات يف ثورة املعلومات التي غـادر 
فيها العديد من دول العـامل العرصـ الصـناعي، وأخـذت تلـج، وبانـدفاع شـديد، 

وانتقل تبعاً لذلك منط التفكري االسرتاتيجي من االعـتامد عـىل . العرص املعلومايت
  طــور املتحقــق يف ميــدان الصــناعات العســكرية، القــوة الصــناعية الهائلــة والت
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وعنـدها . إىل منط آخر وهو الصـناعات التكنولوجيـة واألنظمـة الكومبيوتريـة
اختلف الجدل االسرتاتيجي الذي أحدثته الثورة النووية بأطاريحها ومنطلقاتها 

  . الفكرية، عن الجدل االسرتاتيجي الذي أحدثته الثورة املعلوماتية

ــ ــل هــذه العوام ــر ك ــادة صــياغة الفك ل أســهمت إســهاماً واضــحاً يف إع
االسرتاتيجي، وهو الفكر الـذي أصـبح مرشـحاً، بفضـل الثـورة التكنولوجيـة يف 
مجــال املعلومــات واألنظمــة الكومبيوتريــة، ألن يــتحكم يف إدارة أمنــاط مــن 

  . الحروب وقعت، أو ميكن أن تقع مستقبالً

رتاتيجيني عــىل أن حــرب يجمــع العديــد مــن العســكريني واملحللــني االســ

بني العراق والواليات املتحدة والـدول  1991الخليج الثانية التي وقعت عام 

املتحالفة معها، والحرب عىل يوغسالفيا بقيادة الواليات املتحدة وحلف شامل 

، وحرب الخليج الثالثـة بـني العـراق والواليـات املتحـدة 1999األطليس عام 

ا حروب تختلـف جميعـاً، مـن حيـث إدارتهـا ، عىل أنه2003وبريطانيا عام 

واألسلحة املستخدمة فيها، عن منط الحـروب التـي دارت بـني القـوى الكـربى 
كام تختلف، مـن الناحيـة . حتى نهاية الحرب العاملية الثانية من القرن املايض

السوقية والتعبويـة، عـن االفرتاضـات النظريـة لسـيناريوهات حـروب نوويـة 
نووية إسرتاتيجية أو تكتيكية أو حروب وقعت بني دول  محتملة تدار بأسلحة

  . من العامل الثالث استخدمت فيها أسلحة تقليدية

هذا التشخيص يدفع بنا إىل القـول، أن النظريـة العسـكرية هـي األخـرى 
تغريت بسبب التغيري يف منط الحروب بانتقالها من حروب العرص الصناعي إىل 

والفـارق األسـاس الـذي يـتحكم بعنرصـ . معلومـايت -حروب العسـكر التكنـو 
إذ كـام . االختالف والتمييز بني هذين النمطني من الحروب هو، عامل املعرفة

أننا ال نستطيع أن ننكر مساهمة العنارص املاديـة يف القـدرة التدمرييـة، ودور 
التقنية العسكرية، مبا فيها التقنية النووية، يف زيادة حجم الدمار املرتتب عىل 
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دامها، فإننا أيضاً ال نستطيع تجاهل ما للمعرفـة، لـيس كعنرصـ للتمييـز استخ
معلومايت، إمنا ما لهـا مـن  -بني حروب العرص الصناعي وحروب العرص التكنو 

  . دور أسايس يف حروب املستقبل

والقول أن كل حرب تختلف عن غريهـا مـن الحـروب، وأن الحـروب عـرب 
ة هـي األخـرى مختلفـة، هـو أمـر التاريخ وظفت فيهـا أسـلحة وفنـون قتاليـ

لكـن مـن املهـم أن نفهـم إىل أي حـد سـتكون هـذه الحـروب، وعـرب . بديهي
التاريخ، مختلفة عـن حـروب املسـتقبل سـواء مـن حيـث عقيـدتها وطريقـة 

  . إدارتها واألسلحة املستخدمة فيها

ونقصد بعامل املعرفة الذي أرشنا إليه، هو كل ما أنتجتـه القـوة الذهنيـة 
تمد عىل برامج ترتكز عىل الذكاء االصطناعي وتدرس مختلف األعـامل التي تع

العسكرية املمكنة، وحواسيب تتابع املعلومات اللوجستيه وامليدانيـة وتعمـل 
  . عىل جمعها ومعالجتها

إن املقوم الرئيس يف حروب العرص الصناعي كـان يعتمـد عـىل مسـتويات 
باألسـلحة الخفيفـة، وأسـلحة متعددة من الصنوف القتالية، كالجيوش املزودة 

وكان الفارق، وما يـزال . الدروع واملدفعية، وسالح الطريان، واألساطيل الحربية
يف العديد من الحـاالت، يف تـرجيح كفـة مـن ميلكهـا، يف إطـار تـوازن القـوى، 
يعتمد أساساً عىل حجم الجيوش وما تـزود بـه مـن أسـلحة تتميـز بخصـائص 

هذا فضالً عن الفن العسكري املستخدم . تاليةتقنية وعىل اختالف صنوفها الق
أمـا يف العرصـ النـووي، . يف إدارة املعارك ضمن السياق العام للحرب الشـاملة

فإن الجدل االسرتاتيجي كان يدور حول القدرة عىل التدمري بالرضـبة األوىل أو 
  . االنتقامي -قدرة أسلحة الرضبة الثانية عىل الرد الثأري 

، انتقـل )حـروب العرصـ الصـناعي(النمط من الحروب من هنا، فإن هذا 
 -بفضل عامل املعرفة إىل منط آخر من الحروب تعرف بحروب العرص التكنـو 
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معلومايت التي تعتمد عىل الحاسوب واملعلوماتية والربامج الكومبيوترية التـي 
أدخلت عىل أنظمة التسلح لتزيد من فائقية قدرتها القتالية، سواء أكان ذلـك 

جم الدمار املرتتب عىل استخدامها، أو عـىل مسـتوى الدقـة املتناهيـة يف يف ح
وتبعـاً لـذلك تغـري أيضـاً مفهـوم تـوازن . إصابة األهداف ورسعة الوصول إليها

فإذا كان التوازن يف العرص الصناعي، وكـام ذكرنـا سـابقاً، يعتمـد عـىل . القوى
عسـكرية ومسـتوى حجم الجيوش وكثافتها العددية وعدد اآلالت واملعدات ال

التدريب وفنون القتـال املسـتخدمة ميـدانياً فضـالً عـن طبيعـة القـوى التـي 
تشكل هيكل التحالف، فإن هذه العوامـل التقليديـة، يف قيـاس حجـم القـوة 
وطبيعتها أصبحت وعىل الجملة، عوامـل إضـافية أو مسـاندة لعوامـل أخـرى 

القـوة الذهنيـة  تعد مركزية وأساسية ويصعب قياسها، وهي أجهزة ومعـدات
  . واملعلوماتية

بعبارة أخرى، إن العوامل غري امللموسة، التي يصعب قياسها كمياً، تحـدد، 
بدون شك، التوازن العسـكري أكـرث مـن العوامـل العاديـة أو التقليديـة التـي 

ــــاً بســــهولة ــــد الدراســــات اإلســــرتاتيجية . ميكــــن قياســــها كمي إن معه

)International Institute Strategic Studies ( الذي يعترب أحد أفضل
مصــادر املعلومــات العســكرية يف العــامل وأكرثهــا صــدقية، حيــث يقــدم لنــا 
ــات،  ــدبابات والطواف ــدد ال ــوش، وع ــداد الجي ــول تع ــيلية ح ــات تفص معلوم
العربات، الطائرات، قاذفات الصواريخ أو الغواصات التـي ميتلكهـا كـل جـيش 

بـداً مـؤرشات حـول األهميـة املتناهيـة يف العامل، فإن هذا التقرير ال يعطينـا أ 
للعوامل غري امللموسـة املتمثلـة يف تقنيـات الكمبيـوتر واألنظمـة املعلوماتيـة 

  . وأنظمة اإلشارة التي تدخل يف الصناعة العسكرية

يف الحـرب أصـبحت غـري ) القيمـة(من هنا فأن طرقنا التقليدية يف قيـاس 
لتي تحدد لنا القيمة الحقيقية ملـا وافية ومتأخرة كثرياً عن الحقائق الجديدة ا

  . يستخدم من أدوات تكنولوجية ومعلوماتية يف حروب املستقبل
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وهكذا، فإن عامل املعرفـة ينـافس اليـوم يف األهميـة األسـلحة التقليديـة 
محدودة الفاعلية، واألسـلحة النوويـة املعطلـة مـن الناحيـة العمليـة، معطيـاً 

عدو من خـالل تحطـيم مراكـز ووسـائل صدقية لفكرة أن من املمكن تركيع ال
قيادتــه وخلخلتهــا ومراقبتــه، وأن اســتخدام الحاســوب هــو مــؤرش للمعرفــة 

املـدير األسـبق لقسـم ) كـامنب. آلـن د(وكـام يـذهب . املتزايدة يف فن الحرب

ــة عــام  ــدفاع األمريكي ــادة العســكرية يف وزارة ال أن  1991التخطــيط والقي

دوراً أكـرب مـن ) الكومبيـوتر(للحاسـوب  الحروب إذا ما قدر لها أن تقـع فـأن
ويضــيف . تــأثري األســلحة التقليديــة يف تقريــر ســري املعــارك وتحديــد نتائجهــا

إن كل مظاهر الحـرب سـتكون مربمجـة ومعتمـدة عـىل نظـم : "قائالً) كامنب(
املعلومــات، حيــث تــدير الحواســيب بشــكل تلقــايئ مهــام توجيــه العمليــات 

  ".تدمريهاالعسكرية يف متابعة األهداف و 

ويف ضوء حقائق العرص املعلومايت، فـإن حـروب املسـتقبل سـتعتمد عـىل 
الذكاء الصناعي يف ميدان التسلح العسـكري ومنظومـات األسـلحة التقليديـة، 
الربية والبحرية والجوية والفضائية، لتجعل من ميدان املعركة حقيقة صـورية 

رض العمليـات وقوة حاسـوبية تحـدد األهـداف وطريقـة معالجتهـا، نظـم عـ
املدير السـابق ) جريي هاريسون(وكام يقول . ونتائجها، والتقنيات املتعلقة بها

أن الربمجـة وحـدها ستسـمح (ملختربات البحوث واإلمناء يف الجـيش األمـرييك 
  ). بتحديد النتائج الباهرة يف حروب املستقبل

رحلـة إن عرص املعلومات، الذي هو نتاج عامل املعرفة، يؤرش لنـا اليـوم م
جديدة من مراحل التطـور التكنولـوجي امتزجـت فيـه عنـارص ثـالث ثـورات 

املتمثل يف ذلك الكم ) ثورة املعلومات(رئيسية األوىل، االنفجار املعريف الضخم 
الهائل من املعرفة يف أشكال تخصصات ولغـات عديـدة، والـذي أتـاح هامشـاً 

الثانيـة، . ا املعلومـاتواسعاً للسيطرة عليه واالستفادة منه بواسطة تكنولوجيـ
ثــورة وســائل االتصــال املتمثلــة يف تكنولوجيــا االتصــال الحديثــة التــي بــدأت 
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باالتصاالت السلكية والالسلكية، مـروراً بالتلفـاز والنصـوص املتلفـزة، وانتهـت 
ــاف البرصــية ــاألقامر الصــناعية واأللي ــورة الحاســبات . اآلن ب ــاً، ث ــاك ثالث وهن

كل مناحي الحياة، وامتزجت بكل وسائل االتصـال اإللكرتونية التي توغلت يف 
  . واندمجت معها شبكة االنرتنت

منــذ أوائــل التســعينيات، بــدا واضــحاً أن العــامل ميــر مبرحلــة تكنولوجيــة 
اتصالية جديدة تتسم بخاصية أساسية وهي، املـزج بـني أكـرث مـن تكنولوجيـا 

هـي الحاسـبات واملرتكزات األساسـية لنمـو هـذه املرحلـة وتطورهـا . اتصالية
اإللكرتونيــة املتضــمنة ألنظمــة الــذكاء االصــطناعي، األليــاف الضــوئية وأشــعة 

  . الليزر واألقامر الصناعية

النظرية العسكرية، مل تكن يف الواقع، بعيدة عـن هـذا التحـول يف العرصـ 
الصناعي والتطور الـذي أحدثـه العرصـ املعلومـايت، بـل كانـت حريصـة عـىل 

. ف توظيف منجزاته مبا يخدم أهداف عقيدتها القتاليةمواكبته واستثامره بهد
االتصالية يف النظرية العسكرية  -وقد برز هذا الدور املؤثر للثورة املعلوماتية 

بفعل عاملني األول، متثل بربط نظم السالح إلكرتونياً، سواء عن طريق الـربط 
ــتحكم يف أدائهــا، أم غــري مبــارش ــة ال ــك املبــارش اعــتامداً عــىل نظــم آلي ، وذل

باستخدام وسائل االتصـال الحديثـة لتمكـني مراكـز القيـادة مـن القيـام بهـذا 
أما العامل الثاين، فقد متثل يف تقليص عامل البعـد الجغـرايف . التحكم عن بعد

والفارق الزمني الفاصل بني مناطق عمليات الوحدات العسكرية نتيجة زيادة 
هذا يعنـي، أن . دقة التهديفمدى نظم السالح ومعدالت رسعتها يف اإلصابة و 

التكنولوجيا الحديثة يف مجال املعلومات واالتصـاالت واألجهـزة الكومبيوتريـة 
أدت إىل دمــج نظــم الســالح آليــاً يف نظــم إلكرتونيــة مرتبطــة مبراكــز القيــادة 
والسيطرة، وبالتايل أدت اىل استبدال العنرص اإلنساين تدريجياً بوسـائل تحكـم 

  دفع هذا االتجاه نحو رسعة التطور التحسن املستمر يف دقـةومام ساهم يف . آلية
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فكلام ازداد مدى نظم السالح ضاقت الفـرتة . ومدى وسائل االتصال والتوجيه 
  . الزمنية الالزمة املتاحة للقوات املعادية التخاذ تدابري ملواجهتها

 إن مجمل هذه العوامل، كزيادة االعتامد عىل الـنظم اآلليـة واإللكرتونيـة
لتحقيق الرسعة والدقة املطلوبة يف نظم السالح، وربط العمليـات التنظيميـة 
ونظم السالح آلياً، أثرت، وعىل الجملة، عىل إدارة العمليات العسـكرية وعـىل 

ـاً بفعـل عامـل . األبعاد الزمانية واملكانية للحرب ذاتها فالزمـان أصـبح مخترص
واء بـالحواجز الطبيعيـة أم كام مل يعد للمكان أية حصانة دفاعيـة سـ. الرسعة

أم دقة اإلصابة وحجم الـدمار فقـد خـرج . االصطناعية أم باملسافات املتباعدة

  . )1(عن القياسات املألوفة لألسلحة التقليدية

والتكتيكيـة ) السـوقية(وباختصار ميكن القول، أن الجوانـب اإلسـرتاتيجية 
. ار النظرية العسكريةملفهوم الحرب وإدارتها تغريت جميعها يف إط) التعبوية(

 -إن االفرتاض األساس الذي تنهض عليه النظريـة العسـكرية يف العرصـ التكنـو
معلومايت يقوم عىل فكـرة مفادهـا، أن اسـتمرار تطـور تكنولوجيـا املعلومـات 
وتنامي معدالتها الحالية من شأنه أن يحدث تغرياً نوعيـاً حرصـت التحلـيالت 

) ثورة تقنية يف نظـم السـالح التقليـدي(بـ العسكرية اإلسرتاتيجية عىل وصفه 
بحيث يسمح دمجها مبنظومات استطالع ضاربة تجمع بني نظم أسـلحة الجـو 

ونظم الرصـد ) صواريخ تقليدية، طائرات مقاتلة، قاذفات إسرتاتيجية(القتالية 
واالستطالع يف منظومات بالغة التعقيد يتم إدارتها والتحكم فيها آليـاً لتعطـي 

ـعة تفـوق املعـدالت العاديـة مرونة عالي ة الستهداف العدو بدقة فائقـة وبرس
  . التي اعتادت عليها القوات التقليدية يف إدارة عملياتها العسكرية

معلومـايت  -وهنا تعد األسلحة الذكية منوذجـاً فريـداً لهـذا اإلنجـاز التكنـو
ملنحهـا  االتصايل يف إطار عملية دمج األنظمة الكومبيوترية باألسلحة التقليدية

  خصائص قتالية متطورة، كدقة التصـويب ورسعـة الوصـول إىل الهـدف، وحجـم 
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الدمار املرتتب عليهـا، فضـالً عـن صـعوبة اكتشـافها مـن قبـل أجهـزة الرصـد 
  . األرضية الرادارية املعادية

األسلحة الذكية، يعني تزويد السـالح بوسـيلة , فالذكاء الصناعي العسكري
الذايت عىل الهدف، وتحديد املسـار اآلمـن للوصـول  متنحه القدرة عىل التعرف

إن الخاصـية األساسـية . إليه باستخدام الكمبيوتر وبرامج الحاسـوب املتطـورة
لهذه األسلحة تتميز بالقدرة عىل التحكم مبسارح العمليات عن بعد، وإصـابة 

كنقاط متركـز قـوات العـدو وحشـوده العسـكرية، (أهداف عسكرية ميدانية 
كـذلك القـدرة عـىل ). دته امليدانية، وقواتـه الدفاعيـة والهجوميـةومقرات قيا

كاملنشــآت االقتصــادية (إصــابة أهــداف داخــل العمــق االســرتاتيجي للعــدو 
ومقرات القيـادة املركزيـة، املركـز الصـناعية، شـبكات االتصـال، مراكـز توليـد 

  . )2()الخ... الطاقة 

تناهية يف إصابة الهـدف، كام وأن األسلحة الذكية تتميز بخاصية القدرة امل
وقـد . فهي قادرة عىل الوصول إىل الهدف بنسبة قريبة من النسبة االفرتاضـية

ارتفعت دقة هذه األسلحة بدرجة كبرية، كام ارتفعت دقـة الـذخائر أو بعـض 

هـذا يعنـي أن األسـلحة . يف مجال إصابتها لألهداف% 50إىل % 10القنابل 

األنظمـة الكومبيوتريـة، قـادت إىل تطـوير الذكية، التي تعتمد عـىل الـربامج و 
مهام وقدرات أنظمة التسلح الرئيسة ابتداًء من حامالت الطـائرات التكتيكيـة 

فبعد أن كان منط التفكري التقليدي يـذهب إىل شـن . والقاصفات اإلسرتاتيجية
عدة طلعات جوية لرضب هدف واحد، أصبح باإلمكان التفكري يف رضب عـدة 

  . واحدةأهداف بطلعة جوية 

كام متكنت األسلحة الذكية من تطوير إدارة العمليـات الحربيـة، وخصوصـاً 
فبفعل التكنولوجيا . يف مجال استخدام الصواريخ التي تطلق من مسافات بعيدة

  الكومبيوترية أصبح باإلمكان توجيه مسارات الصواريخ التكتيكية لتدمري أسلحة 
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كـام أصـبح بإمكانهـا . كتشـافهاالدروع عن بعد مائـة ميـل خـالل دقـائق مـن ا
  . التعرض لألهداف الحيوية داخل العمق االسرتاتيجي وباشتباك آمن مع العدو

وقد اكتسبت هذه األسلحة والذخائر الذكية أهمية إضافية بفعـل تطـوير 
نظــم تســليحية رئيســة ذات أهميــة خاصــة ميكنهــا إطــالق تلــك الــذخائر أو 

ناسـبة وباتجاهـات متعـددة بهـدف األسلحة يف ظروف مناسبة، ومن مواقع م
ومـن أهـم . تشتيت الجهد العسكري امليداين للعدو وإربـاك قيادتـه املركزيـة

) F-117(هذه النظم التسليحية هي القاذفات األمريكية الخفيفة طـراز مـن 

ســتيلث أيضــاً، وهــي قاذفــات قنابــل إســرتاتيجية متعــددة ) B-2(ســتيلث، 
يصعب اكتشافها راداريـاً مـن ) رضيةالقتال الجوي وقصف أهداف أ(األغراض 

قبل العدو، وتتميز بالدقـة املتناهيـة يف إصـابة أهـدافها بفعـل توجيههـا عـن 

أن تتعامـل مـع ) B-2(طريق األقـامر الصـناعية، وميكـن للقاذفـة مـن طـراز 

  . هدفاً يف وقت واحد وميكن إمدادها بالوقود جواً ) 16(

ــاك  ــة، هن ــذخائر الذكي ــب األســلحة وال ــزة وأدوات الفضــاء وإىل جان أجه
كاألقامر الصناعية واملنصات الفضـائية التـي تلعـب دوراً كبـرياً بتزويـد سـالح 
الجو، وبسبب من متركزها الفضايئ، بشبكة اتصاالت شاملة ملنطقـة العمليـات 

، حيـث تعمـل عـىل تـأمني )إرسال املعلومات بالالسـليك والفـاكس والـتلكس(
ل املتبادلة بـني القيـادة املركزيـة وقيـادة االتصاالت وحركة املعلومات والرسائ

  . قوات امليدان، براً وبحراً وجواً لتحقيق سيطرة عالية عىل مسارح العمليات

وعىل هذا ميكن القول أن منظومة األقامر الصناعية أضافت بعداً قتاليـاً رابعـاً 
فعيـة، فإذا كان البعد الربي قوامه املشاة وسـالح الـدروع واملد. هو البعد الفضايئ

والبعد البحري قوامه سالح الغواصات واألساطيل الحربية، والبعـد الجـوي قوامـه 
سالح الطريان والقـوة الصـاروخية، فـإن البعـد الفضـايئ قوامـه األقـامر الصـناعية 

  . واملنصات الفضائية، ومعها أصبح الفضاء ميثل بحق البعد القتايل الرابع
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ألرصــاد الجويــة تعــد مصــدراً إن األقــامر الصــناعية املخصصــة لعمليــات ا
موثوقاً به بالحصول عىل بيانات عن الطقس عند تخطيط املعـارك بـراً وبحـراً 

أما األقامر الصناعية املالحية فهي تساعد عىل إرشـاد القـوات املسـلحة . وجواً 
فالنظـام املالحـي الـذي . خالل عبورها ليالً صحارى غري محددة عىل الخـرائط

قـادر عـىل تحديـد ) Naf Star G. BS(دى يسـتخدم الوقـت وتحديـد املـ
كذلك يعمـل عـىل تنسـيق . مواضع القوات املعادية ونقاط متركزها وتحركاتها

فضـالً عـن . تحركات القوات وتحديد اتجاهات حركتها نحو أهدافها امليدانيـة

  )3(.املساعدة يف توجيه الصواريخ التي تطلق من مسافات بعيدة

بالتصـوير املتعـددة األطيـاف، فهـي تـزود  أما األقامر الصـناعية، الخاصـة
القيــادة املركزيــة والقــوات امليدانيــة مبنظــور واســع للتضــاريس والنشــاطات 
العسكرية التي تجـري يف مسـارح العمليـات، كـام تسـاعد واضـعي الخـرائط 
العسكرية ملسح ساحات القتال واستطالعها وتعقب حركات القـوات املعاديـة 

هداف املعادية، طرق معالجتها، التشـويش املضـاد، ومواقع متركزها، تحديد األ 
ابتكار أهـداف وهميـة أمـام العـدو لغـرض تضـليله وتقيـيم خسـائر املعـارك 

فضالً عن قـدرتها . واإلصابات التي حققتها األسلحة املوجهة الدقيقة التصويب
عىل تحديد املواقع واملنشآت الحيوية داخل العمق االسرتاتيجي للعدو بهدف 

   )4(.من قبل األسلحة الجوية والصاروخيةتدمريها 

هــذه القيمــة اإلســرتاتيجية ملنظومــة األقــامر الصــناعية واملنصــات الفضــائية 
إن نظام القيادة (مساعد وزير الدفاع األمرييك األسبق بقوله ) وليام بريي(يؤكدها 

والسيطرة واالتصـاالت واملعلومـات االسـتخبارية التـي توفرهـا األقـامر الصـناعية 
نظمة الرصد الكومبيوترية من شأنها أن تخلق بيئة مشوشـة للعـدو، وتـوفر لنـا وأ 

فرصة االنقضاض عليه لتـدمري قوتـه العسـكرية وشـل عصـب حياتـه االقتصـادية 

ـافية لطبيعــة الحــروب املســتقبلية، يــذهب. )5()والصــناعية    ويف رؤيــة استرشـ
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يف املستقبل  سوف تكتسب السيطرة عىل الفضاء(إىل القول ) ستيفن ملباكيس(
األهمية ذاتها التي تتسم بها السيطرة عىل البحار، أو السيطرة عىل األجـواء يف 
الوقت الحارض، وهذا يعتمد عىل أهمية الفضاء بالنسـبة إىل مجريـات حـرب 

وشأنها شأن كل أنواع القوة األخرى، ميكـن . معينة والنتائج التي تتمخض عنها
ة تلعـب دوراً مكمـالً ألي جهـد قتـايل للقوة الفضائية أن تؤمن قـدرات فريـد

   )6().محتمل

إىل جانب منظومة األقامر الصـناعية، واملنصـات الفضـائية، هنـاك طـائرات 
وطـائرة األواكـس ). سـتارس -جـي (و) األواكـس(الرصد واإلنذار املبكر من نوع 

مجهــزة بالحواســيب وأنظمــة االتصــال ) 707(هــي طــائرة مــن نــوع بوينــغ 

ــزة ــرادارات وأجه ــة  وال ــل  360الكشــف، تكتســح الســامء بزاوي درجــة، يف ك

االتجاهات، بغية كشف الطائرات والصواريخ املعادية، ومن ثم إرسال مـؤرشات 
فهـي ) ستارس -جي (أما طائرة . تصويب للطائرات املعرتضة أو للوحدات الربية

طائرة مشابهة لطائرة األواكس، مهمتها إعطاء القـادة عـىل األرض صـوراً دقيقـة 

كـم ومبختلـف  250حركات العدو العسكرية ومن مسافات متباعدة تقـارب لت
كام أن هذه الطائرات تساعد الطائرات القاذفة . األحوال الجوية بهدف تدمريها

  . واملقاتلة عىل تحديد األهداف الجوية واألرضية لتدمريها بدقة بالغة

ألنظمـة معلوماتية لألسـلحة التقليديـة وا -مجمل هذه الخصائص، التكنو 
الفضائية املجسـدة بـالقوة الذهنيـة كالحواسـيب، نظـم املعلومـات، األجهـزة 
واملعدات الكومبيوترية، منظومة األقامر الصناعية، جميعها أسهمت يف إعـادة 
صياغة النظرية العسكرية وعقيدتها القتاليـة التـي أخـذت تركـز عـىل رضورة 

توجيـه رضبـات جويـة  فضايئ، إذ يـتم مـن خاللـه -السيطرة عىل املجال الجو
وقصف طويل املدى بغية تدمري مراكز قيادة العدو وتعطيل أنظمة اتصـاالته، 
  استباق املبادرة، الرضب بالعمق االسرتاتيجي للنيل من بنية العدو االقتصـادية 
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والصـناعية، منــع صــفوف العـدو مــن املشــاركة يف القتـال، تكامــل العمليــات 
ريـة وتـزامن جهـدها العسـكري امليـداين، الجوية مـع العمليـات الربيـة والبح

وفوق كل ذلك معرفـة مـا يفعلـه . تجنب الهجوم ضد نقاط القوة لدى العدو
  . العدو ومنعه من معرفة ما يفعل الطرف اآلخر

ولكن إذا نظرنـا إليهـا . إن العقيدة العسكرية تتغري يف جيوش العامل بأرسه
املركزية لهذه العقيدة عن كثب، وبغض النظر عن مصادرها، فإن املوضوعات 

املدعمـة ) Air Land Battle(هي اليوم موضوعات عقيدة الحرب الجويـة 
ومعهـا، وبسـبب منهـا، تحـول الجهـد العسـكري . مبنظومة األقـامر الصـناعية

 -امليــداين يف إطــار النظريــة العســكرية مــن املجــال األريض إىل املجــال الجــو 
حروب املستقبل ستحكمها عقيدة فضايئ، وبالشكل الذي ميكن القول فيه، أن 

الحرب الجوية، وهي حروب تدار بأسلحة تقليدية ولكن عىل درجة عالية من 
. الكفــاءة القتاليــة وتــتحكم فيهــا األنظمــة الكومبيوتريــة واألقــامر الصــناعية

واملنظومة القتاليـة التـي سـتحكم هـذه الحـروب تتشـكل مـن ثالثـة عنـارص 
  : رئيسية هي

ومهمتهـا . لجوية واملنصات الفضائية واملسـاندة لهـامنظومة األسلحة ا. 1
  . الرصد الشامل مليدان املعركة

ومهمتهـا تـدمري قـوات العـدو . منظومة األسلحة الجوية والصـاروخية. 2
ــدمري شــبكة اتصــاالته  ــة واإلســرتاتيجية وت ــه الحيوي ــة وأهداف امليداني

  . ومواصالته

ــيطرة. 3 ــادة والس ــة القي ــا إدارة ال. منظوم ــكرية ومهمته ــات العس عملي
  . واإلرشاف عليها وتوجيهها

  : من خالل كل ما تقدم ميكن أن نتوصل إىل الفرضية التالية

  . من يسيطر عىل الفضاء يسيطر عىل املحيط األريض  -
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  . ومن يسيطر عىل املحيط األريض ميلك مفتاح السيطرة العسكرية  -

الحــرب  ومــن ميلــك مفتــاح الســيطرة العســكرية يســتطيع أن يحســم  -
  .لصالحه

وبصياغة مخترصة لهذه االفرتاضات النظرية ميكن القول، أن السيطرة عىل 
فضايئ تتيح إمكانية السيطرة عـىل املجـال األريض، وأن السـيطرة  -البعد الجو 

تـوفر إمكانيـة حسـم  -فضـايئ  -من خـالل البعـد الجـو  -عىل املجال األريض 
م الحـرب سـيكون لصـالح الدولـة هذا يعني، وبعبارة مقاربة، أن حس. الحرب

ــو  ــال الج ــىل املج ــيطرتها ع ــرض س ــي تف ــايئ -الت ــرتاتيجية، . فض ــذه اإلس وه
معلوماتيـة،  -فضائية، التي هي نتاج عرص التكنـو  -إسرتاتيجية األسلحة الجو 

  . هي التي ستتحكم بحروب املستقبل

يان وبالعودة إىل اإلسرتاتيجية األمريكية، مثـة مالحظتـان أساسـيتان تسـرتع
األوىل هي، أن الجدل االسرتاتيجي الذي صيغت يف ضوئه اإلسرتاتيجية . االنتباه

األمريكية، وبالتايل عقيـدتها العسـكرية إبـان الحـرب البـاردة، واملتـأثر بـالكم 
الهائل لرتسانة األسلحة النووية، وما متتعت به خصائص تقنية، وما قادت إليـه 

الجدل اإلسرتاتيجي طرأ عليـه تعـديل من اسرتاتيجيات رادعة، هذا النمط من 
فالفكر االسرتاتيجي العسكري األمرييك، ويف ضوء الكتابات والتحلـيالت . نوعي

األمريكية، يبدو اليوم أنه غري منشـغل كثـرياً بفـروض حـروب تسـتخدم فيهـا 
األسلحة النووية، بقدر ما أخذ االهتامم يرتكز عـىل أمنـاط مـن الحـروب تـدار 

وهـذا . معلوماتيـة -طوي عىل قدر عال من الكفاءة التكنو بأسلحة تقليدية تن
التحول يف منط التفكري الذي كان سائداً يف فـرتة الحـرب البـاردة مـرده تراجـع 
جدلية الحرب النووية، وذلك بفعل تراجـع فاعليـة املتغـري األيـديولوجي بعـد 
غياب االتحاد السوفيتي كقوة عظمى لها مـن القـدرة مـا يؤهلهـا ألن تفـرض 

  . تحديات نووية عىل قدر عال من الوثوق واملصداقية
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وعليه، فبزوال االتحاد السوفيتي، تراجعـت أهـم أداة يف مواجهتـه وهـي 
وحتى البعض من القوى الدولية التي كانـت تعـد، ويف مرحلـة . األداة النووية

تاريخية معينة، خصامً عقائدياً للواليات املتحدة، كالصـني مـثالً، فإنهـا أخـذت 
يّف مضامني عقيـدتها السياسـية وتوجهاتهـا األيديولوجيـة مبـا يتوافـق مـع تك

  . حقائق مرحلة ما بعد الحرب الباردة

وهي، أن اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكيـة، ورغـم تغـري  املالحظة الثانية
توازنــات القــوى يف البنيــة الهيكليــة للنظــام الــدويل وبالشــكل الــذي ضــمن 

متميزاً، فإن هذه اإلسرتاتيجية كانت وما تـزال تبـدي  للواليات املتحدة انفراداً 
ميالً واضحاً ونزوعـاً قويـاً إىل تبنـي أسـلوب ردع فعـال يظهـر قـدرة الواليـات 
املتحدة وتصميمها عىل استخدام قوتها العسـكرية إذا مـا تعرضـت مصـالحها 

ييك أي أن السمة املميزة ملنهج التفكري االسـرتاتيجي األمـر. الحيوية إىل الخطر
يجمع بني التهديـد باسـتخدام القـوة العسـكرية، أو اسـتخدامها فعـالً، إذا مـا 
تحول التهديد إىل أسلوب عمل، أو طريقة يف التعامل إلنزال العقـاب يف حـال 

  . املساس باملصالح الحيوية، أو عند تعرضها لتهديدات جدية

واضـح وتكشف لنا الخربة التاريخية أن هذا األسلوب، املنطوي عـىل قـدر 
من التعنيـف، رافـق اإلسـرتاتيجية األمريكيـة منـذ النصـف الثـاين مـن القـرن 

إذ تكاد ال تخلو أية إدارة من اإلدارات األمريكية التي تعاقبت عـىل . العرشين
رئاسة الواليـات املتحـدة عـن تبنيهـا لـنمط مـن مبـادئ العمـل االسـرتاتيجي 

ففـي عهـد . ة املسـلحةاملتضمن لهامش من التصعيد والتهديد باستخدام القو 
ــان( ــواء) تروم ــة إســرتاتيجية االحت ــت اإلدارة األمريكي ــرئيس . تبن ــد ال ويف عه
ويف عهــد . تبنــت اإلدارة األمريكيــة إســرتاتيجية االنتقــام الشــامل) آيزنهــاور(
تبنـت ) جونسـن(ويف عهـد . كانت هناك إسرتاتيجية االستجابة املرنـة) كندي(

  كانـت هنـاك ) نكسن(أما يف عهد . دمري املؤكداإلدارة األمريكية إسرتاتيجية الت
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بعد ذلـك إسـرتاتيجية ) كارتر(وتبنى . إسرتاتيجية العامودين أو الحروب بالوكالة
تبنـت الواليـات املتحـدة ) ريغـان(ويف عهـد . التدخل املبارش واالنتشار الرسـيع

رئاسـة ) بـوش األب(وعنـدما تـوىل . إسرتاتيجية حـرب النجـوم والـدرع الفضـايئ
لواليات املتحدة رفع شعار النظـام الـدويل الجديـد وإسـرتاتيجية تكييـف بقيـة ا

كانـت ) كلنتـون(ويف عهـد . الدول الكربى واإلقليمية مع الواقع الـدويل الجديـد
هناك إسـرتاتيجية االحتـواء املـزدوج لـبعض األنظمـة التـي تـرى فيهـا الواليـات 

نــت اإلدارة األمريكيــة تب) بــوش االبــن(ويف عهــد . املتحــدة مــا يهــدد مصــالحها
  . إسرتاتيجية الرضبة الوقائية أو الدفاع الوقايئ ومحاربة اإلرهاب

ورمبا يكون الدافع من وراء تبني مثل هذه األمناط من االسرتاتيجيات هـو 
طبيعة الواقع الدويل واإلقليمي سواء كان ذلـك أثنـاء الحـرب البـاردة ام بعـد 

ت املتحدة كقوة قائدة يف النظـام الـدويل، زوال االتحاد السوفيتي وبقاء الواليا
وما رافق ذلك كله من اتساع الحيز الجغـرايف ملفهـوم املصـالح الحيويـة، مـام 
يفــرض عــىل الواليــات املتحــدة تبنــي اســرتاتيجيات مختلفــة ملجابهــة أمنــاط 

  . متعددة من التحديات

إن السؤال الذي يطرح هنا، مـا هـي طبيعـة املصـالح الحيويـة األمريكيـة 
  التي تستوجب استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها دفاعاً عنها؟ 

يف الحقيقة، إن مفهوم املصـالح الحيويـة األمريكيـة يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً 
بالرؤية األمريكية ملسألة األمن القومي األمرييك، وبالتايل فهو يرتبط بالعقيدة 

بطـة بـاألمن القـومي األمـرييك، إال إذا األمنية للواليات املتحدة األمريكية املرت
كانت هذه املصالح عاملية االنتشار، وعنـدها يكـون األمـن القـومي األمـرييك، 

  .وبالتايل املصالح الحيوية األمريكية هام كذلك ينطويان عىل امتدادات عاملية

ويف الواقع، فإنه بعد غياب االتحاد السوفيتي ومحدودية الروادع النوويـة 
  ، أصبح من الرضوري، بالنسـبة للكثـري مـن)الصني وروسيا االتحاديةك(الدولية 
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منظري سياسة األمن القومي األمرييك، إعادة تفكـري فـيام يتعـرض لـه األمـن  
التنظيمية، ميكن ترتيـب  -ومن الناحية الفكرية . القومي األمرييك من مخاطر

تويات مرتبـة املخاطر التي يتعرض لها األمـن القـومي األمـرييك إىل ثالثـة مسـ
  . ترتيباً تنازلياً من أكرثها خطورة إىل أقلها خطراً 

ويشـمل املخـاطر التـي تهـدد وجـود الواليـات املتحـدة،  :املستوى األول
وكانــت متمثلــة باالتحــاد الســوفيتي، والقــوى املرشــحة كبــدائل لــه 

  . كالصني، وروسيا االتحادية

األمريكيـة، وهـو  ويشـمل املخـاطر التـي تهـدد املصـالح :املستوى الثاين
املستوى األكرث احتامالً، وفق املنظور االسرتاتيجي األمرييك، وميـدانها 
العمليايت هو آسيا والحـاالت الرئيسـية التـي متثـل هـذا الـنمط مـن 

الصني، روسيا االتحادية، شبه الجزيرة الكورية، منطقـة : املخاطر هي
الخلـيج  آسيا الوسطى، منطقة الرشق األوسط، ويف مقدمتها منطقـة

  . العريب

فيشـمل منـاطق ال تهـدد الوجـود واملصـالح األمريكيـة : املستوى الثالث
مـن الناحيـة األمنيـة ) مقلقـاً (تهديداً مبارشاً، إال أن وجودهـا يعتـرب 
البلقـان، الصـومال، السـودان، (وينبغي التحسب لهـا، مثـل منطقـة 

  ). هاييتي، رواندا

يدات، لوجدنا انه لـيس مثـة ولو قمنا بفحص املستوى األول من التهد  
  : قوة ميكن أن تهدد الوجود الفعيل للواليات املتحدة العتبارات عديدة منها

تاليش مبدأ حتمية الرصاع املؤدلج عقائدياً، وتاليش مبدأ حتمية إزالة ) 1(

  . الغري بالقوة العسكرية مبا فيها استخدام األسلحة النووية
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ية التـي تعـد بـدائل نوويـة لالتحـاد أنه حتى القوى النووية الرئيسـ) 2(
السوفيتي كالصني وروسيا االتحادية، فـإن هـذه القـوى ال يسـتقر يف 
منطق تفكريها أن تكون بـدائل فعليـة لالتحـاد السـوفيتي، وتـدخل 
حلبة رصاع مبنية عىل تبني اسـرتاتيجيات عنيفـة وتحـديات خطـرية 

ووي، أو أن ترتقي إىل مستوى تهديد الواليـات املتحـدة بالسـالح النـ
وقـد انعكسـت . تعلن عن قدرتها الـدخول يف مجابهـة نوويـة معهـا

هذه الحقيقة يف مناسبات عديدة لتؤكد محدوديـة رادعهـا النـووي، 
أو عجزه عـن تأديـة وظيفتـه يف ردع الواليـات املتحـدة وثنيهـا عـن 

يف مناطق عديدة مـن العـامل منهـا ) بأعامل غري مرغوب فيها(القيام 
العريب، كوسـوفو، أفغانسـتان، والحـرب األخـرية عـىل منطقة الخليج 

، يف الوقت الذي تعد فيه هذه املنـاطق حيويـة 2003العراق عام 
مــن الناحيــة الجيوســرتاتيجية، ســواء بالنســبة للصــني أو روســيا 

  . االتحادية

لو نظرنا إىل القوى الفاعلة يف النظـام الـدويل الـراهن، وبسـبب مـن ) 3(
جي املضاد، وبسـبب مـن كـون العديـد مـن غياب املعطي األيديولو 

ــات  ــا الوالي ــي تحمله ــة الت ــنفس األيديولوجي ــدين ب ــوى ت هــذه الق
. املتحدة، لوجدنا أنها قوى متنافسة أكرث مـن كونهـا قـوى متصـارعة

صحيح أننـا ال نسـتطيع نكـران وجـود خالفـات فـيام بينهـا، وعلينـا 
يصــعب اإلقــرار بهــا، إال أن هــذه الخالفــات ذات طبيعــة تنافســية 

عقائدية ذات طبيعة  -وصفها بأنها خالفات أيديولوجية، أو مذهبية 
وبالتايل فإن السـمة الغالبـة التـي تتميـز بهـا قواعـد إدارة . تصارعية

  . العالقات بني هذه القوى هي سمة التنافس وليس الرصاع

وعليه، فإن الواقع الدويل يؤرش لنا أن هذه القوى أخذت تبتعد كثرياً عـن 
  التي تكـون فيهـا رهينـة القـوة العسـكرية حيـث ال خيـار إال الخيـار الحدود 
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العسكري، وبدأت تـدرك حجـم الـدمار والخسـائر الفادحـة والناجمـة عـن ال 
عقالنية القرار السيايس باالحتكام إىل القوة العسكرية لحـل مشـاكلها معطيـة 

ومثل . بذلك أرجحية كبرية عند املفاضلة لقنوات العمل السيايس والدبلومايس
هذا التوجه يف سياسات هـذه القـوى والـذي أخـذ ينـزع بشـدة نحـو عقلنـة 
أهداف سياستها الخارجية ليأخـذ بهـا بعيـداً عـن خطـوط املجابهـة والصـدام 

 1994املسلح عّرب عنه وارن كريستوفر، وزير الخارجية األمرييك األسبق عام 

كن أن نقـول بثقـة أن أقمنا يف أمريكا الشاملية وأوربا منطقة سالم مي(بالقول 
الحرب فيها هي حقاً غري معقولة، لكن هذا ال مينع من قيام حروب يف بلـدان 

   )7().غري أوروبية من املناطق البعيدة

وعىل هذا، يبدو من الصعوبة مبكان أن نتصور اندالع حـروب بـني القـوى 
، الفاعلة والرئيسة عىل غرار الحروب التي كانت تدور يف القـرن التاسـع عرشـ

وحتـى يف مرحلـة الحـرب . أو حتى عىل غرار الحـرب العامليـة األوىل والثانيـة
الباردة، عندما بلغ الرصاع األيديولوجي ذروته بني املعسكر االشرتايك واملعسكر 
الرأساميل، فإن األزمات الحادة، والتي كان مـن املمكـن أن تقـود بأطرافهـا إىل 

ط معلومـة ومحسـوبة، ويف مجابهات مسلحة، فإنهـا كانـت تـدار وفـق ضـواب
  . هامش من العقالنية حتى ال تصل بأطرافها إىل نهاية مأساوية

ما نريد أن نصل إليه هو أن الواليات املتحـدة، وضـمن املسـتوى األول مـن 
. املخاطر والتحديات فإنه مل يعد هناك ما يهدد أمنهـا ووجودهـا بصـورة جديـة

ثــاين مــن املخــاطر التــي تهــدد لــذلك انرصــف اهتاممهــا األمنــي إىل املســتوى ال
. مصالحها الحيوية، وال متثل أطراف هذا التهديد ومصادرة قوى نووية أو رئيسة

ومثل هذه القوى، أو مصادر التهديد، متواجدة يف مناطق متعـددة مـن العـامل، 
أمينـة،  -حيث تتقاطع الواليات املتحدة معها تقاطعات حادة ألسـباب سياسـية 

ــادية  ــة، -أو اقتص ــة حيوي ــديراتها وطبيع ــوء تق ــك يف ض ــاً، وذل ــني مع    أو االثن
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مدركاتها ألمنهـا القـومي ومصـالحها الحيويـة، والتـي غالبـاً مـا توصـف بأنهـا 
غامضة ومائعة، أو أنها تخضع لتكييـف املنطـق الـذرائعي كحقـوق اإلنسـان، 

ومكافحة ) الرشعية الدولية(ورضورة تعميم النموذج الدميقراطي، ومقتضيات 
ب وأسلحة الدمار الشامل ومتطلبات الحفاظ عىل األمن اإلقليمي، وهي اإلرها

عىل الجملة موضوعات تنطوي عـىل مغـاز ومسـوغات سياسـية كافيـة تـدفع 
الواليات املتحدة للقيام بعمليات عسـكرية سـواء مبفردهـا، أو بالتحـالف مـع 

ادر كام أن متطلبات املصلحة القومية أو املصالح الحيوية وضـامن مصـ. غريها
الطاقة والنفط واملوارد األولية ال تقل أهمية ألن تكون سـبباً يحمـل الواليـات 
املتحدة لإلقدام عىل أعـامل عسـكرية بهـدف ضـامنها والسـيطرة عليهـا، كـام 
حصل يف حرب الخليج الثانية والثالثة، ويف كوسوفو وأفغانستان، ورمبـا هنـاك 

  . مناطق ودول أخرى بانتظار نتائج مامثلة

ر الجمل، إن بعض القوى واملناطق اإلقليمية أصبحت تشكل ساحة وبقصا
إسرتاتيجية شـبيهة بفـرتة الحـرب البـاردة، أي أنهـا تشـكل تهديـدات واضـحة 
وداهمة للواليات املتحدة، وهذا يفرض عليها القيام بردعها، ليس بقوة نووية، 

قـدر إمنا بقدرات عسكرية تقليدية ذات خصائص تقنية فائقة ومتطورة وعىل 
  . عال من الجاهزية القتالية

وملا كانت اإلسرتاتيجية األمنية التـي صـممت للتعامـل مـع أخطـار الحـرب 
الباردة غري مالمئة اآلن للتعامل مع مـا يتعـرض لـه أمـن الواليـات املتحـدة مـن 
مخاطر، أصبح لزاماً عىل مؤسسة األمن القومي األمـرييك أن تصـوغ إسـرتاتيجية 

ولتـأمني . تها الدولية، وسياساتها باتجاه الهيمنة واالنفـرادأمنية تتناسب مع مكان
هــذا املطلــب، كــان عــىل الواليــات املتحــدة إعــادة التفكــري بــنمط تخطيطهــا 
االسرتاتيجي األمني أوالً، وإعادة هيكلة قواتها العسكرية وفق عقيـدة عسـكرية 

  . تؤمن لها القدرة عىل مواجهة التحديات والخصوم الجدد ثانياً 
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  : إعادة التفكري بنمط التخطيط االسرتاتيجي األمني - أوالً

فرضت أوضاع ما بعـد الحـرب البـاردة، وغيـاب الخطـر املركـزي املتمثـل 
باالتحاد السـوفيتي عـىل مؤسسـة األمـن القـومي األمـرييك أن تجـري عمليـة 
إعادة تقويم للمحاور التـي تشـكل مصـادر تهديـد أمنيـة للمصـالح الحيويـة 

  : يت يف مقدمتهاويأ . األمريكية

إذ هي متثل الحلقة األكـرث وهنـاً يف التخطـيط : منطقة آسيا الوسطى. 1

االسرتاتيجي األمرييك يف منطقة آسـيا، وبالتـايل فـإن السـيطرة عليهـا 
بصيغة تواجد عسكري، أو إقامة تحـالف مـع حكومـات مواليـة مبـا 
يــؤمن للواليــات املتحــدة أوضــاعاً إســرتاتيجية عــىل قــدر كبــري مــن 

وهنا تربز أهمية أفغانسـتان يف اإلسـرتاتيجية األمريكيـة، إذ . ألهميةا
هي متثل منطقة اقـرتاب مبـارش للقـوى الفاعلـة والنوويـة يف آسـيا، 
كالصني، وروسيا، الهند، الباكستان، إيران، فمن خاللها ميكن مامرسـة 
الضغط عـىل روسـيا، كـام تعتـرب الحلقـة األخـرية يف سلسـلة حصـار 

فضـالً عـن . اآلسيوية املحتملة ملناوئة الواليات املتحـدةالصني، القوة 
ذلك، فإن منطقة آسيا الوسـطى، وبضـمنها منطقـة قـزوين تنطـوي 

مبـا يؤهلهـا لتكـون ) نفط وغـاز طبيعـي(عىل إمكانات ومواد أولية 
بديالً اسرتاتيجياً ملناطق تقليديـة يف ميـدان تـوفري الطاقـة كمنطقـة 

يف ) الـنفط والغـاز(امر مـوارد الطاقـة كام ميكن استث. الخليج العريب
الضغط واملساومة مع القوى اآلسيوية التـي تعتمـد يف تـأمني عمليات 

يضـاف إىل مـا تقـدم، أن . احتياجاتها من الطاقـة عـىل هـذه املنطقـة
منطقة آسيا الوسطى متثل مفصالً حيوياً يف شبكة املواصالت التي تـربط 

وبالتايل فإن التحرك املكثـف، . ويأجزاء مهمة مع بعضها يف اإلقليم اآلسي
ــي ــتان، ال يعن ــاه أفغانس ــدة تج ــات املتح ــكري للوالي ــيايس، والعس   الس
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بالرضورة توفري حلول لهذه األزمة اإلقليمية، بقدر ما يكـون مـدخالً  
  . رئيساً لتحقيق مصالحها الحيوية

حيث يعتـرب تـوفر السـيطرة األمنيـة : منطقة رشق وجنوب رشق آسيا. 2
التواجد العسكري والقوى الحليفة للواليات املتحدة فيهـا عن طريق 

رضورياً لتطويق القوى اآلسـيوية الناشـطة يف اإلقلـيم اآلسـيوي مـن 
  . جهة الرشق وجنوب رشق آسيا

حيث تحتـل مكانـة جيوسـرتاتيجية عـىل قـدر : منطقة الخليج العريب. 3
ي كبري من األهمية، فهـي نقطـة الـربط بـني الجـزء الجنـويب اآلسـيو 

وأوربــا، فضــالً عــن مكانتهــا النفطيــة كمصــدر عــىل قــدر كبــري مــن 
األهمية لضامن ما تحتاجه أمريكا والدول الصناعية الغربية مبا فـيام 

  . النفط اليابان من

ـاع العـريب . 4  -ضامن أمن إرسائيل ودعم مكانتها املتفوقة يف معادلة الرص
تحتـاج إىل رشوح اإلرسائييل، وهي مسألة باتت من البديهيات التي ال 

مطولة، فثمة ترابط جديل بني أمن إرسائيـل وأمـن ومصـالح الواليـات 
املتحدة، وبالتايل يعـد ضـامن أمـن إرسائيـل املـدخل الـرئيس لضـامن 

  .املصالح الحيوية للواليات املتحدة يف املنطقة العربية برمتها

مـا تكثيف العمل السيايس والدبلومايس املدعم بالقوة العسـكرية إذا . 5
اقتضــت الرضــورة ذلــك ملقاومــة اإلرهــاب ومحاربتــه أيــنام وجــد، 
باعتباره ميثل أكـرث التحـديات األمنيـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
ليس عىل صعيد مصالحها الحيوية يف الخارج، إمنا أيضـاً عـىل صـعيد 

  . املجتمع األمرييك ومؤسساته الرسمية

  :العسكريةاإلسرتاتيجية األمنية والعقيدة  -ثانياً 

هذا النمط من التفكري األمني، الـذي جـاءت بـه مؤسسـة األمـن القـومي 
إسـرتاتيجية األمـن القـومي (األمرييك، متت صـياغته يف وثيقـة تحمـل عنـوان 
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. 2002صدرت يف العرشـين مـن أيلـول عـام ) 8()للواليات املتحدة األمريكية
ديدة تحل محـل وتضمنت هذه الوثيقة مبادئ العمل واإلعداد إلسرتاتيجية ج

اإلسرتاتيجية األمريكية التي كانت معتمدة طيلة فرتة الحرب البـاردة، كـالردع 
إذ أصبح البـديل العمـيل . الخ... النووي، والقدرة عىل التدمري بالرضبة الثانية 

للتعامل مع األخطار والتحديات الجديدة يف مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة 
  . هي إسرتاتيجية الدفاع الوقايئيتمثل بتبني إسرتاتيجية جديدة 

والفكـرة الرئيســة التــي تقـوم عليهــا هــذه اإلسـرتاتيجية مفادهــا أن عــىل 
الواليات املتحدة السعي الحثيث إلجهاض التطورات والقـوى املنـذرة بـالخطر 
قبل أن تصبح يف حاجة عىل عالجات حاسمة، حيث جـاء يف الوثيقـة مـا نصـه 

فس، سوف تعمل الواليات املتحـدة ضـد أي أنه بحكم الحاجة للدفاع عن الن(

   )9().تهديدات ناشئة قبل أن تتبلور بشكلها الكامل

التي تقوم عليها إسرتاتيجية الدفاع الوقايئ هـي فكـرة الـردع أوىل املبادئ 
املبكر، والتي تذهب إىل خلق قناعة لـدى الخصـوم القـامئني أو املحتملـني، أن 

مـن الواليـات املتحـدة يف الـداخل، أو أي عمل ميكن أن يقدموا عليـه وميـس أ 
يهدد مصالحها الحيوية يف الخارج، فأنه سيواجه برضبات وقائية وبدون سابق 

هذا يعني أن الواليات املتحدة ستعمل عىل تغيري أوضاعها مـن الـنمط . إنذار
 -املســتكن إىل منــط التعــرض بــالهجوم عــن طريــق توجيــه رضبــات وقائيــة 

  . اع عن النفساستباقية بهدف تأمني الدف

ــاين ــدأ الث ــدأ الرضــبة  املب ــه هــذه اإلســرتاتيجية هــو مب ــذي تقــوم علي ال
االستباقية التي تضمن عنرص املبادرة بالهجوم واملفاجئة من أجل  -اإلجهاضية 

تدمري الخصوم إذا حاولوا القيام بأعامل غري مرغوبة من شـأنها املسـاس بـأمن 
  . الواليات املتحدة ومصالحها الحيوية
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تأمني سـياقات عمـل تضـمن سـالمة الوظيفـة التـي تضـطلع بهـا هـذه ول
اإلسرتاتيجية، كان عىل الواليات املتحدة توفري مبـدأين اسـرتاتيجيني األول هـو، 
االنتشار االسرتاتيجي لقواتها العسكرية العاملة، لتتوائم مـع املصـالح الحيويـة 

فري الـدعم والغطـاء التي تشمل العامل كله وأقاليمه املختلفـة، والثـاين هـو تـو 
وعـىل مسـتوى املبـدأ . االسرتاتيجي لعمل القوات الصديقة والحليفة عسـكرياً 

عملــت الواليــات األمريكيــة عــىل نرشــ قواتهــا ) االنتشــار االســرتاتيجي(األول 
العسكرية خارجياً ومبختلف صنوفها القتالية، اسـتناداً عـىل قـوة بريـة تتمتـع 

عامئة ومتحركة، وقوة جوية توفر الحاميـة  بجاهزية قتالية عالية، وقوة بحرية
الالزمة لعمل هاتني القوتني، إضـافة إىل مركـز قيـادة إسـرتاتيجية قـادرة عـىل 

يساند ذلك كلـه سلسـلة مـن . إدارة العمليات العسكرية يف كل مسارح العامل
القواعد العسـكرية األمريكيـة والحليفـة، وحـامالت الطـائرات العامئـة وقـوة 

لستية التي تسـتند عليهـا القـوة العسـكرية األمريكيـة الضـاربة الصواريخ البا
  . إلدارة عملياتها العسكرية الخارجية

، فهـو يقـوم عـىل أسـاس تـوفري الـدعم العسـكري للقـوى املبدأ الثاينأما 
ومتثل . الصديقة والحليفة، وأن يكون العمل القتايل األسايس ملقى عىل عاتقها

لنموذجني الحقيقيني لجوهر التطبيق العميل الحرب عىل أفغانستان والعراق ا
  . لهذين املبدأين

مــن ناحيــة أخــرى، أدى التطــور التكنولــوجي الرســيع إىل تطــوير العقيــدة 

إذ سعت املؤسسـة العسـكرية األمريكيـة إىل توظيـف  )10(.العسكرية األمريكية
وير بتط معلوماتية لخدمة أهداف اإلسرتاتيجية العسكرية، وذلك -الثورة التكنو 

ونظريـة االشـتباك . الكفاءة القتالية لألسـلحة الجويـة، وضـبط أدائهـا العمليـايت
إذ انطـوت هـذه النظريـة . اآلمن ما هي يف الواقع إال نتيجة ملثل هذا التوظيف

  عىل تحول مهـم يف مجـال األسـلحة املسـتخدمة بهـدف توسـيع مـداها القتـايل
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ألسلحة التقليديـة التـي تعتمـد فمنظومات ا. املؤثر، وزيادة قدرتها التدمريية 
ـاً عـىل  عىل التكنولوجيا املعلوماتية واألجهزة الكمبيوترية مل يعد مداها مقترص
مسارح العمليات حيث تتالحم القوات وتشتبك ميدانياً، بل امتد أثرها املدمر 
إىل أهــداف إســرتاتيجية خــارج نطــاق النشــاط امليــداين أو التعبــوي للقــوات 

كام وأن هذا التوسـع، يف . داخل العمق االسرتاتيجي للعدو املتحاربة لتصل إىل
نطاق املدى القتايل املـؤثر، يـتم وفـق منظومـة معلوماتيـة تحقـق نـوع مـن 
التكامل والتزامن للعمليـات الجويـة والربيـة والبحريـة والقـوات الصـاروخية 

  .الضاربة بهدف القيام بهجامت تعرضية ضد نقاط القوة لدى العدو

ستعراض ما بحوزة الواليات املتحدة من أسلحة توصـف بأنهـا وهنا ميكن ا
  : أسلحة ذكية

  : القنابل املوجهة: أوالً

، )31(، )30(، )29(، )15(متعــددة األنــواع ) GB4(وهــي مــن طــراز 

) B-52(، تحملها طائرات مختلفـة األصـناف مـن طـراز )37(، )36(، )32(

ل موجهة بـالليزر ومسـيطر وكل هذه األنواع من القناب. كم) 30(ويبلغ مداها 
عليهــا تلفزيونيــاً، وتســتخدم مجموعــات التوجيــه حيــث تتكــون مــن حاســوب 

وتتميز . ومجموعة سيطرة تثبت يف مقدمة الرأس املقاتل لتوصيل أوامر التوجيه
هذه القنابل املوجهة واملحمولة بالطـائرات بأنهـا شـديدة االنفجـار ولهـا قـدرة 

تخدم ضد أهداف متنوعة كاملباين واملنشآت، كبرية عىل إحداث الدمار، وهي تس
  . الكباري والجسور، أسلحة الدروع، مراكز القيادة والسيطرة

  : الصواريخ املوجهة: ثانياً 

  : وهي من أنواع

تحمله وتطلقـه سـفن سـطح وغواصـات، ويبلـغ مـداه : صاروخ توماهوك. 1

س له رأ ) C(كم وصاروخ توماهوك من طراز ) 1.100(القتايل أكرث من 
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فلهـا ) D(أما الصـواريخ مـن طـراز . وحيد شديد االنفجار ومتشظي

ــة، يف ) 166(رأس مقاتــل حامــل يحتــوي عــىل  ــة ثانوي ) 24(قنبل

  . مجموعة ميكن بعرثتها ملهاجمة أهداف متعددة

، وهـو صـاروخ طـواف يبلـغ )B-52( القاذفـةوتحمله : صاروخ كروز. 2

شـديد االنفجـار  كـم، لـه رأس مقاتـل) 500(مداه القتايل أكرث من 
ومتشظي، يطري إىل أهدافه بنظام الربمجة املسـبقة يف تعيـني املوقـع 

  . الجغرايف، كام يربمج طريانه عىل ارتفاعات ثابتة

صـاروخ هجـومي تحملـه طـائرات مـن  وهـو): Slam( صاروخ سالم. 3
له رأس مقاتل شديد االنفجار، ويبلغ مداه ) F-16(و) B-52(طراز 

ــ) 100( ــه أنظمــة كــم، وهــذا الن وع مــن الصــواريخ تســتخدم في
كمبيوتر وبيانات مربمجة لتحديد األهداف األرضـية املـراد تـدمريها، 
كام يتم السيطرة عىل مسار الصاروخ بأنظمة الفيـديو لتـوفري قـدرة 

ونظام البيانات الكمبيوتريـة . عالية يف إصابة األهداف بدقة متناهية
مـن طـائرة ويـتم  املجهز بـه هـذا الصـاروخ تسـمح لـه بـأن يطلـق

متابعتــه وتوجيهــه بواســطة طــائرة أخــرى عــادة مــا تتواجــد خــارج 

  . كم من الهدف) 100(مسافة الخطر عىل بعد أكرث من 

أرض متعـدد /، وهو صاروخ جو)AGM-65( طرازصاروخ مافريك . 4

كم تحمله طـائرات مـن ) 30(األغراض يبلغ مداه القتايل أكرث من 
ـــراز  ـــة ). F-18(و )F-16(و) F-15(و) A-10(ط ـــاك أربع وهن

لهـام توجيـه ) A) ,(B(صـاروخ مافريـك : مناذج من هذا الصاروخ
  لهــــــــام توجيــــــــه ) D(و) C(كهروبرصــــــــي، ومافريــــــــك 

ــذايت . باألشــعة دون الحمــراء ــه ال ــا تعمــل بنظــام التوجي وجميعه
ـــا ـــل إطالقه ـــىل األهـــداف قب ـــرف ع ـــن للصـــواريخ . والتع   وميك

ــــ ــــة باألشــــعة دون الحمــــراء التعــــرف ع    ىل أهــــدافهااملوجه
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وهـذه الصـواريخ ميكـن اسـتخدامها . ليالً ضمن مدى واسـع للرؤيـة
ضــمن أهــداف أرضــية وبحريــة متنوعــة كســالح الــدروع، املالجــئ، 
مقــرات القيــادة والســيطرة، والقــوارب والســفن البحريــة، محطــات 

  . الرصد واإلنذار، بطاريات الدفاع الجوي الصاروخية

ــراز . 5 ــك ط ــاروخ مافري ــديد  ،)AGM-65G(ص ــل ش ــه رأس مقات ول
) F-16(و) F-15(االنفجار ومتشظي تحملـه الطـائرات مـن طـراز 

ــة ). F-18(و وهــذا الطــراز يســتخدم ضــد أهــداف أرضــية وبحري
  . متنوعة

، وهــو صــاروخ بعيــد املــدى )AGM-65E(صــاروخ مافريــك طــراز . 6
-F(و) F-16(و) F-15(موجه بالليزر، تحملـه طـائرات مـن طـراز 

ل شــديد االنفجــار ومتشــظي، وهــو ســالح ، لــه رأس مقاتــ)18
نهاري، مصمم للمسافة القريبة وللتوجيه الـذايت عـىل أهـداف /لييل

  . أرضية محددة له

يتم تتبعه برصـياً، مـزود بـرأس مقاتـل : مضاد للدبابات) تاو(صاروخ . 7
  . شديد االنفجار، يطلق من طائرات الهليكوبرت

ع، ويتوجـه ذاتيـاً بواسـطة أرض مضادة للدرو / صواريخ هيل فاير، جو . 8
األشعة الليزرية املنعكسة من الهدف الذي يضاء بواسطة شعاع الليزر 

   )11(.يطلقه الصاروخ املحمول عىل طائرات هليكوبرت نوع أباتيش

واىل جانب هذه األسلحة الذكية، هنـاك منظومـة األقـامر الصـناعية التـي 
ادة والسـيطرة عـن طريـق سبقت اإلشارة إليها، إذ تقوم مبسـاندة مراكـز القيـ

تزويدها باملعلومات والحقائق الصورية مليدان املعركة لتوفري درجة عالية من 
  . السيطرة عىل مسارح العمليات

معلومـايت لألسـلحة التقليديـة واألجهـزة  -هذا التقـدم يف املجـال التكنـو 
يـة، واملعدات الفضائية، أسهم يف إعادة صياغة اإلسرتاتيجية العسكرية األمريك

ـــدة يف  ـــات املتح ـــتها الوالي ـــي خاض ـــروب الت ـــربة الح ـــفت خ ـــث كش   حي
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ـم  يف إطـار  1991حـرب الخلـيج الثانيـة (عقد التسعينات من القـرن املنرص

والحـرب ضـد ) يف إطار حلف النـاتو 1999التحالف الدويل، وحرب كوسوفا 

كشفت عن جملة حقائق تشكل  2003أفغانستان والحرب ضد العراق عام 

العقيدة العسكرية للقوات املسـلحة األمريكيـة ومـذهبها القتـايل اليوم أساس 
  : ويأيت يف مقدمتها

إعطاء أهميـة فائقـة ملبـدأ الحسـم العسـكري أليـة عمليـة عسـكرية . 1
تشارك فيها القوات األمريكية، حيث يتعني تنفيذها يف هامش زمنـي 
ضيق قبل أن يؤدي عامل الوقت، ويف ضوء خربة الحـرب الفيتناميـة، 

 وإىلىل استنزاف منظم للموارد االقتصـادية والعسـكرية والبرشـية، إ
تآكل الدعم السيايس للعملية أو إعطاء فرصة لوسائل اإلعالم لتغيـري 

ومــن هنــا يتضــح تركيــز . املســار االســرتاتيجي للسياســة األمريكيــة
املذهب العسكري األمرييك عىل عنرص الرسعة يف تخطـيط العمليـة 

إىل إصـابة العـدو بالشـلل التـام بـدالً مـن العسكرية بحيـث تـؤدي 
خـــوض معركـــة اســـتنزاف ترتكـــز عـــىل التـــدمري املـــادي لهيكلـــه 

   )12(.االسرتاتيجي

ولضامن فاعلية مبـدأ الحسـم الرسـيع، تركـز االهـتامم عـىل األسـلحة . 2
كالقنابل والقذائف املوجهة بأشعة  التصويبوالذخائر الذكية دقيقة 

ائقة الدمار، واملضادة لإلشعاع الـراداري، الليزر والصواريخ املوجهة ف
التـي تسـتخدم ملعالجـة ) صـواريخ كـروز(والصواريخ بعيدة املـدى 

أهداف بعيدة بدقة متناهية وبالتعاون مع األقامر الصناعية وأجهزة 
  ). أواكس(الرادار املحمولة جواً يف طائرات اإلنذار املبكر 

ث وسـائل قتاليـة رئيسـة، العمليـايت عـىل ثـال  -تركيز الجهد العسـكري . 3
الصـواريخ . يختص كل منها بتنفيذ مهـام وأهـداف عملياتيـة محـددة

  ، وقاذفـات)أرض/جـو(، و)جـو/أرض(البالستية والصـواريخ التكتيكيـة 
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، إضـافة لقـوة الطـائرات )B-2(و) B-52(الثقيلة من طراز  القنابل
  . الشبح) F-117(و) F-16(و) F-15(القاذفة واملقاتلة من طراز 

إن إدراك فاعلية هذه األمناط الثالث من وسـائل القتـال الرئيسـة قـاد إىل 
استحداث مبدأ جديـد يف العقيـدة العسـكرية األمريكيـة هـو مبـدأ االشـتباك 

ويقـوم هـذا املبـدأ القتـايل عـىل فكـرة متكـني . اآلمن أو مبدأ الحرب عن بعد
ا مــن القــوات املهاجمــة مــن تحقيــق أهــدافها العســكرية وتنفيــذ هجامتهــ
رضب (مسافات آمنة باستخدام أسلوب التصـعيد املتـدرج يف رضب األهـداف 

أهداف عسـكرية ميدانيـة، ثـم االنتقـال إىل معالجـة أهـداف داخـل العمـق 
رضب (، أو أسلوب القصف املتزامن للعمليات العسـكرية )االسرتاتيجي للعدو

لعدو يف أهداف عسكرية ميدانية، وأهداف حيوية داخل العمق االسرتاتيجي ل
، ومبا يضمن للقوات املهاجمة قدرة عاليـة عـىل الـتحكم مبسـارح )وقت واحد

  . العمليات، كام يضمن لها االبتعاد عن هجوم وسائل الدفاع الجوي املعادية

لقد أتاح تنامي وتائر الثورة التقنية العسكرية فرصاً للتفكـري برتجـيح خيـار 
معلوماتيـة عـىل  - تقنيـة حروب تستخدم فيها أسـلحة تقليديـة ذات خصـائص 

درجة عالية مـن الكفـاءة القتاليـة تحقيقـاً ملبـدأ الحسـم الرسـيع أليـة عمليـة 
والفكـرة الرئيسـة التـي أخـذت تـنهض . عسكرية تشارك فيها القوات األمريكية

عليها العقيدة العسكرية األمريكية يف هذا اإلطار تذهب إىل أن مفاجـأة العـدو 
اروخية، رسيعـة ومتالحقـة، مـن شـأنه أن بصفة مستمرة برضـبات جويـة وصـ

يخلق أوضاعاً عسكرية جديدة يصعب عليه مواجهتها، والتعامـل معهـا، حيـث 
. قيادته توازنها مام ينتج عنه انهيار لخططـه الدفاعيـة والهجوميـة بالكامـلتفقد 

وأن استمرار هذه الرضبات الرسيعة واملتالحقة تولد حالة غري مسيطر عليهـا مـن 
رتباك يف البنية العسكرية للعدو تتزايد كلام تزايـدت وتـرية العمليـات الفوىض واال 

   املوجهــة ضــده، وتنتهــي بانهيــار شــامل ملركــز الثقــل الــرئيس يف بنيــان منظمتــه
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والصنف القتايل املؤهـل إلنجـاز هـذه . العسكرية، أي مركز القيادة والسيطرة
وطائرات اإلنذار املبكر املهام هو القوة الجوية الصاروخية واألنظمة الفضائية 

  ). األواكس(

هذا النمط من التفكري قاد إىل استحداث ما ميكـن وصـفه بنظريـة الحـرب 
الجوية، وهي النظرية التي تفرتض كام سبقت اإلشـارة أن السـيطرة عـىل الجـو 

وأن مفتـاح ) مرسح العمليـات(تتيح إمكانية عالية للسيطرة عىل املجال األريض 
ذلـك أن . كون بيد الطرف الذي ينفـرد مبيـزة التفـوق جـواً النرص يف أي معركة ي

الطـائرات القاصـفة واملقاتلـة بعيـدة املـدى، (التفوق يف أسـلحة الجـو القتاليـة 
تكبـد العـدو خسـائر فادحـة بالنيـل مـن ) القنابل الليزرية، والصـواريخ الذكيـة

اعيـة أهدافه الحيوية داخل عمقه االسرتاتيجي، وتـدمري قدراتـه العسـكرية الدف
والهجومية باشتباك آمن ومن مسافات بعيدة قبل عمليـات االشـتباك والـتالحم 

  . امليداين

ومثل هذه اإلسرتاتيجية تنطـوي عـىل مزايـا عديـدة منهـا، أن إسـرتاتيجية 
الذراع الطويلة تقلل من اإلسهام القتايل للقوات الربيـة، وبالتـايل فهـي تجنـب 

ىل إسـهام قواتـه الربيـة مـن أعبـاء الطرف املبارش بهـا مـا ميكـن أن يرتتـب عـ
لوجستية وعمليات دعم وإسناد ميدانيـة واسـتنزاف مـادي للقـوات وأسـلحة 

فضالً عـن أن هـذه اإلسـرتاتيجية تتـيح ). املشاة وأسلحة الدروع(القتال الربية 
إمكانية عالية لتنفيذ الهجامت القتالية والتحكم باألهداف املعادية عـن بعـد 

لهجوم وسائل دفاعـات العـدو الجويـة، حيـث يتحـول متجنبة بذلك التعرض 
  . عندها مفهوم العمق االسرتاتيجي اآلمن إىل عمق غري آمن

وعىل هذا، فإن التفوق يف أسلحة الجو التقليدية ذات الخصـائص التقنيـة 
املتطورة، ومبساندة األنظمة الفضـائية، أخـذت تلعـب اليـوم دوراً تقريريـاً يف 

جها امليدانية قبـل اشـتباك القـوات الربيـة ومبختلـف سري املعارك وتحديد نتائ
  . صنوفها القتالية، تحقيقاً للغرض السيايس الذي تشن الحرب من أجله
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من ناحية أخرى، ارتبطت عقيدة الحرب الجوية وتعظيامً للنتـائج املرتتبـة 
. عليها، أو لضامن مؤثوقية عالية يف أدائها القتـايل، ارتبطـت بثـورة املعلومـات

فرتض، يف إطار طروحاتها الفكرية، أن مركز الثقل الرئييس يف أي منظمة فهي ت
عسكرية، ملتابعة جهدها العسكري، وإدامة نشاطها امليداين، يكمن يف تصميم 

، )الوحـدة القراريـة(نظام معلوماتها، والذي يرتكز يف نظم القيادة والسـيطرة 
التصـال الوثيـق بـني وأن أية معركة ال ميكن أن تدار إال عـن طريـق الـربط وا

منظومـــة املعلومـــات والوحـــدة القراريـــة املســـؤولة عـــن إدارة العمليـــات 
العسكرية، وأن القرار املتعلق بإدارة العمليات العسكرية ومتابعتها وتوجيهها 
هــو محصــلة التقيــيم اإلجــاميل للمرحلــة التــي يــتم فيهــا جمــع املعلومــات 

ــا  ــنيفها وتحليله ــات(وتص ــة املعلوم ــث ي) منظوم ــدة حي ــكل إدراك الوح تش
وهـذا اإلدراك هـو الـذي . القرارية وتصورها لحقيقة املوقف عن سري املعركـة

مبعنـى آخـر، أن . يدفع بالوحـدة القراريـة إىل اتخـاذ القـرار املناسـب بشـأنها
املعركة عبارة عن سلسلة مرتابطة الحلقات، تبدأ مبرحلـة املراقبـة، وفيهـا يـتم 

ة وتطورها، ثم تأيت مرحلة التحليل والتقييم، جمع املعلومات عن وقائع املعرك
وفيها تقوم القيادة أو الوحدة القرارية بتكوين صورة ذهنية عام يدور حولهـا 

ــديها  ــت ل ــا وتجمع ــلت عليه ــي حص ــات الت ــالل املعلوم ــن خ ــة (م منظوم
ويف ضـوء املرحلـة األخـرية يـتم . للكشف عن مسار العملية ككـل) املعلومات

ل البـدائل املطروحـة كخطـة عمـل ميدانيـة واجبـة اتخاذ القـرار بشـأن أفضـ
  .التطبيق

وهذه السلسلة املتصلة الحلقات توضح طبيعة التفاعل بني الوحـدة القراريـة، 
حيـث تـتم إدارة ) ميـدان املعركـة(أو مركز القيادة والتحكم، والبيئة املحيطـة بهـا 

إمتـام األداء وبالتايل، فإن منـع العـدو أو حرمانـه مـن فرصـة . العمليات العسكرية
الوظيفي لعمل هذه السلسلة عىل نحو منتظم، بقطع إحـدى حلقاتهـا، أو بتـدمري 
   مركز ثقله الـرئيس، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تـردي الوظيفـة التحليليـة
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ــة  ــتحكم يف حرك ــل الســليم وال ــه عــىل التحلي ــادة، وإفســاد قدرت لنظــام القي
يجي يوكــل أمــر إنجــازه إىل وتحقيــق مثــل هــذا الهــدف االســرتات. املعلومــات

األسلحة الجوية والصاروخية، حيث تقوم وباشتباك آمـن مـع العـدو، بتوجيـه 
رضبات رسيعة ومتالحقة تفقده توازنه وتزيد من درجـة اضـطرابه وارتباكـه، 
وتضعه تحت ضغط نفيس هائل، األمر الذي يقود بدوره إىل انهيار العمليـات 

  . كريالحربية التي يدير بها تنظيمه العس

وعليه، فإن كثافة الجهد العسكري للحرب الجوية ال يستهدف، يف الواقـع، 
تحقيق أفضل معدالت استنزاف للقدرات املاديـة للعـدو، أو تـدمري التجسـيد 
املادي لقوته العسكرية، إمنـا أيضـاً، وهـذا هـو األسـاس، إربـاك وتـدمري رؤيـة 

لومـات داخـل بنيتـه العدو للبيئة املحيطة به من خالل تخريب انسـياب املع
العسكرية، بحيث يصـبح عـاجزاً عـن انتفـاء املعلومـات والبيانـات السـليمة، 
ــا  ــداخيل للمنظومــة العســكرية بركيزتيه ــؤدي إىل تآكــل التامســك ال وهــذا ي

  . األساسيتني، منظومة املعلومات، ونظم القيادة والتحكم

وم أسـاس هذه األطاريح الفكرية لعقيدة الحرب الجوية هي التي تشكل الي
العقيدة العسكرية للواليات املتحدة األمريكية، حيث ترى أن عنرصـ النجـاح يف 
أية معركة تخوضها الواليات املتحدة يكمن يف مبدأ تفوق منظومة أسلحة الجـو 

األسلحة الذكية والذخائر دقيقة التصويب والتوجيه، الطائرات القاصفة (القتالية 
، حيـث تـتم مفاجـأة )قامر الصناعية املساندةواملقاتلة بعيدة املدى، منظومة األ 

العدو ومجابهته بسلسلة متالحقة من الرضبات الرسيعة، مام يؤدي إىل تشتيت 
هـذا . جهده العسكري ميدانياً، وانهيـار شـامل يف هيكلـه التنظيمـي اسـرتاتيجياً 

يعني أن عقيدة الحرب الجوية أخذت تتمحـور بـاالعتامد عـىل عنرصـين األول، 
توجيه وإدارة عمليات القوة الجوية والصاروخية الضـاربة ضـد مراكـز  الدقة يف

  ثقل العدو وأهدافه اإلسرتاتيجية، كمراكز السيطرة والقيادة، ونقاط متركز قواتـه 
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امليدانية بهدف شل قـدرتها الدفاعيـة والهجوميـة، وتـدمري قدراتـه الصـناعية 
 التفـوق يف مجـال والعنرصـ الثـاين يتمثـل بتـوفري. وعصب حياتـه االقتصـادية

املناورة لتغيري األبعاد املكانية والزمانيـة مـن خـالل تنسـيق تحركـات القـوات 
األمريكيــة الضــاربة بغــض النظــر عــن بعــد مواقــع متركزهــا خــارج مســارح 

ويف هامش زمني ضيق بحيث تستطيع اقتحام مجاله االسـرتاتيجي، , العمليات
عـىل صـياغة خطـة محكمـة ومن مواقع متباعدة وبرسعة فائقة تفوق قدرته 

  . للتعامل مع هذا الوضع املعقد

مجمل هذه األفكار التـي جـاءت بهـا عقيـدة الحـرب الجويـة، قـادت إىل 
تغيري العديد من املسـلامت التـي بنيـت عليهـا فكـرة الحـرب ذاتهـا كنشـاط 
ميــداين يرتكــز بالدرجــة الرئيســة عــىل الجهــد البرشــي والحركــة امليكانيكيــة 

فالعقيدة العسكرية األمريكية، طيلة فرتة الستينات . قتاليةلصنوف األسلحة ال
والسبعينات، وحتى منتصف الثامنينيات من القرن املنرصم، كانت مبنية عـىل 
افرتاض مفاده أن الفوز يف الحرب يأيت من تدمري مواطن القـوة للعـدو والتـي 

يس ومـن ثـم فـإن الجهـد الـرئ. تتجسد يف استنزاف ثم تدمري قدراتـه املاديـة
يجب أن يرتكز عىل التدمري، كام أن محور اهتامم التخطيط العسـكري يجـب 
ان ينصب عىل كشف ثم استهداف نقاط القوة للعدو لتوجيه أكـرب قـدر مـن 

  . القوة النارية ضدها

ووفق هذه النظريـة، يصـبح التـدمري، عـىل األقـل مـن الناحيـة النظريـة، 
كـل صـنوفها إىل آلـة تدمرييـة هدفاً بحد ذاته، وتتحول املنظومة العسـكرية ب

تخطط عملياتها حول املعركة إلحالل الدمار املادي بقوات العدو ميدانياً، مـع 
إعفاء مركز ثقله الـرئيس ليواجـه الهزميـة عسـكرياً، حيـث يـتم فـرض اإلرادة 

  .السياسية عليه

عقيدة الحرب الجوية جاءت بافرتاض معاكس، مفاده، العمـل عـىل كشـف 
 يان العدو وتفادي نقاط قوته بدالً من مواجهتها مع الرتكيـزنقاط الضعف يف بن
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هنـا تكـون هـذه النظريـة قـد اختلفـت يف رؤيتهـا . عىل مركـز ثقلـه الـرئيس
للمعركة، فهي ال تراها كهدف يف ذاتها، وإمنا كوسـيلة لتحقيـق هـدف أشـمل 

وعـىل . هو الوصول ملراكز ثقل العدو الذي يقوم بتخطيط العملية العسـكرية
أن الهـدف (والتـي تـذهب إىل ) ليـديل. ب(فإن املقولة التـي جـاء بهـا  هذا،

الصحيح الوحيـد للحـرب يتمثـل يف تـدمري القـوى األساسـية للعـدو يف سـاحة 

، تحولــت وفــق هــذه الرؤيــة إىل أن الهــدف الصــحيح والوحيــد )13()املعركــة

ة للحرب يتمثل بتدمري البنية التنظيميـة والهيكـل القيـادي املسـؤول عـن إدار 
ووفق املنطق الذي ). أو املسؤول عن إدارة الحرب ذاتها(العمليات العسكرية 

جاءت به هذه النظرية، فإن القيمـة العسـكرية للمعركـة ال تكمـن يف تـدمري 
القدرات املادية للعدو، بل أن قيمتها العسكرية تكمن يف أثرها اإلجـاميل عـىل 

ــل ــكرية كك ــة العس ــار العملي ــري يف إ. مس ــالتحول الفك ــرتاتيجية ف ــار اإلس ط
العسكرية األمريكيـة وعقيـدة الحـرب الجويـة تتمثـل باالنتقـال مـن عقيـدة 
حربية تسعى إىل تحقيق أقىص معدالت االستنزاف عن طريق تدمري القـدرات 
املاديــة للعــدو، إىل عقيــدة حربيــة تســتهدف مراكــز ثقــل العــدو ومنظومتــه 

سـكري وهـدم بنيانـه املعلوماتية بهدف إرباك وتدمري عمليـات تخطيطـه الع
  . التنظيمي من الداخل

معلوماتية مل تـنعكس آثارهـا عـىل عقيـدة  -وعىل هذا، فإن الثورة التكنو 
الحرب الجوية، وإمنا انعكسـت أيضـاً عـىل أسـاليب العمـل ومنـاهج التفكـري 
العسكري لتشكل اإلطـار الفكـري والفلسـفي للعقيـدة العسـكرية األمريكيـة 

  . يف وقتنا الراهن ومبختلف صنوفها القتالية

  

•••  
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  : تقديـــــم

بعـــد أن استعرضـــنا األبعـــاد اإلســـرتاتيجية ملظـــاهر الهيمنـــة 
رد تساؤل مفاده، هل تقرتب الواليات املتحـدة األمريكية، رمبا ي

من النموذج اإلمرباطوري؟  مبعنـى، هـل أن الواليـات املتحـدة، 
  بوضعها الحايل، تشكل منوذجاً إمرباطورياً؟

يفـرض علينـا تحديـد ) إمرباطوريـة أمريكيـة(إن الحديث عـن 
  :املعايري التي يستند عليها أي منوذج إمرباطوري، ومنها

أيديولوجية قـادرة عـىل أن تفـرض حضـورها  -ة بنية فكري. 1 

وتكون موضـع اسـتقطاب عـاملي بفعـل قـوة جاذبيتهـا حيـث 
أي أن تكون مبثابة مرجعيـة فكريـة . يكون لها أنصار ومريدين

والواليــات املتحــدة تطــرح . تضــمن الــوالء الســيايس لآلخــرين
الذي ينبغي أن يحتذى بـه يف ) النموذج(نفسها اليوم عىل أنها 

  . وطريقة الحياة بأدق تفاصيلها العيش

قوة اقتصادية تخرج عن دائرة حـدودها اإلقليميـة لتغطـي . 2

وال ريب يف أن اإلسرتاتيجية االقتصـادية األمريكيـة . العامل بأرسه
اليوم هي إسـرتاتيجية ذات طـابع عـاملي وخصوصـاً بعـد زوال 
االتحاد السوفيتي وزوال معظم األنظمة االشـرتاكية الشـيوعية، 

ذ استطاع النظام الرأساميل أن يتحول إىل نظـام عـاملي محكـم إ 
ــاه يف البعــد االقتصــادي  ــأدوات اقتصــادية، وهــذا مــا الحظن ب

  .لإلسرتاتيجية األمريكية
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قوة عسكرية متفوقة بكل مقاييس التفوق، وتكـون قـادرة . 3
عىل أن تضمن لها السيطرة العسـكرية عـىل الصـعيد العـاملي، 

لحها الحيوية ويؤمن لها جاهزية قتالية ومبا يضمن حامية مصا
عالية للتدخل واالنخراط يف أكرث من حرب ويف مناطق مختلفـة 

والبنية الهيكلية للقوة العسكرية األمريكية، بشـقيها . من العامل
قـوة بحريـة : التقليدي واالسرتاتيجي، مّشكلة عىل نحو خاميس

ت قوامهــا الطــرادات والبــوارج الحربيــة وحــامالت الطــائرا
وقوة برية قوامها املشاة وأسـلحة الـدروع . والغواصات النووية

قـــوات جويـــة ممثلـــة بطـــائرات بـــال طيـــارين، . واملدفعيـــة
والحوامات القاذفة والطائرات املقاتلة والقاذفات اإلسـرتاتيجية 

القـوات الصـاروخية، سـواء الصـواريخ البالسـتية . بعيدة املدى
ـة، أو الصواريخ املجهـزة العابرة للقارات واملجهزة برؤؤس نووي

بالقنابل الذكية املوجهة بالليزر، أو صواريخ كـروز املوجهـة إىل 
وأخرياً، منظومة قتال فضـائية . األهداف األرضية بدقة متناهية
  ..ممثلة باألقامر الصناعية املدارية

أمنيــة واســعة االنتشــار  -إقامــة نظــام تحالفــات سياســية . 4
وهنا، اسـتطاعت الواليـات .  تغطي مساحات واسعة من العامل

املتحدة أن تقيم تحالفات مع العديد من الدول يف قـارة أوربـا 
وسعت الواليات املتحـدة مـن . وأسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

خالل هذه اإلسرتاتيجية نسـج شـبكة مـن املصـالح العسـكرية 
والسياسية واالقتصادية يكون مركزها واشنطن، وتكون مصـالح 

ألخرى مرتبطة مركزياً بحسن عالقاتها مـع املركـز، وأن البلدان ا
  .أي تفكري باالبتعاد عنه سيكون باهظ الثمن
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هذه املعايري، التي يفرتضها النموذج اإلمرباطوري، والتي تفتقـر 
إليهــا أيــة قــوة أخــرى يف العــامل، متــوفرة يف الواليــات املتحــدة 

القـرن  األمريكية، التي سعت منذ بداية عقد التسـعينيات مـن
العرشــين، ومطلــع القــرن الحــادي والعرشــون بعــد أن تولــت 
اإلدارة فيها نخبة يطلق عليها تسمية املحافظني الجدد بزعامـة 

هـذه النخبـة . ، سعت إىل توكيد هيمنتها العامليـة)بوش االبن(
متثل تياراً فكرياً يحمل أيديولوجية تفرس الكيفية التي ينظرون 

يارات األكـرث نجاعـة يف التعامـل مـع من خاللها إىل العامل، والخ
مشـــكالته، أو التحـــديات التـــي يثريهـــا إلعاقـــة مرشـــوعهم 

هذه النخبة تؤكد عىل صالحية مبدأين يف العمـل . اإلمرباطوري
الســيايس الخــارجي، املبــدأ األول هــو، اإليديولوجيــة الرســالية 
. ببعــدها الــديني، والرأســاملية ببعــديها الســيايس واالقتصــادي

الثاين هو القوة العسكرية باعتبارها متثل رضورة ال غنى واملبدأ 
عنها لتحقيق أهـداف اإلسـرتاتيجية الكونيـة للواليـات املتحـدة 
األمريكية، حتى وأن تقـاطع تطبيـق هـذا املبـدأ مـع األعـراف 

  .  والقواعد القانونية الدولية
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  الفصل األول

  فكر تسلطي يحكم العامل/ املحافظون الجدد 

  

، ميثلـون )اليمـني املسـيحي املتطـرف(حافظون الجدد، أو كام يسمون بــ امل
حركة فكرية متشـددة نشـطت بشـكل ملحـوظ منـذ العقـد الثـاين مـن القـرن 
العرشين، إال أن جذورها الفكرية مستمدة من الحجاج، أو اآلبـاء املؤسسـني، أو 

  لوا البـذرة األوىل الطهوريني األوائل الذين اعتنقوا الربوتستانتية الكالفينيـة وشـك
  . للمجتمع االستيطاين يف أمريكا

واملحافظون الجـدد، باعتبـارهم بروتسـتانتيني كـالفينيني، يؤمنـون باألفكـار 
األصولية وبالعهد القديم والجديـد مـن الكتـاب املقـدس الـذي يتضـمن، وفـق 

كـام . معتقداتهم، نبوءات ستتحقق عاجالً أم آجـالً، ضـمن خطـة إلهيـة للكـون
ن باألفكار القدرية التدبريية والتي تذهب إىل أن األحداث مدبرة بفعـل يعتقدو 

اليميني املتطـرف وامللتـزم  -هذا التيار الفكري الديني املسيحي . اإلرادة اإللهية
بحرفية الكتاب املقـدس ظهـرت بـوادره يف أمريكـا يف العقـد الثـاين مـن القـرن 

قادة هذا التيـار أنفسـهم  العرشين ويف أوائل القرن الحادي والعرشين، ووصف
وأتباعهم باألصوليني ألنهم يعودون إىل أصول الدين، مبا يف ذلك النصوص الدينية 
وتعاليم املسيح وتالمذته الروحية واألخالقية واالجتامعيــة، واعتـربوا أن الديانـة 
الربوتستانتية بوضعها الحايل قد خرجت عـن سـياقها املطلـوب وأخـذت تشـوه 

ذا ينبغي الرجوع إىل عصمة الكتاب املقـدس بعهديـه القـديم الدين الصحيح، ل
. والجديد وعىل التفسري الحريف لنصوصه باعتبارها وحي من هللا أو الروح القدس
   لـــــذا، فهـــــم يــــــدعون إىل القـــــراءة الحرفيــــــة للكتـــــاب املقــــــدس
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ودقة النبوءات املقدسـة بكـل تفاصـيلها، وهـم يؤمنـون بـأن هـذه النبـوءات 
جـيش (ألرض، كام يؤمنون بحتمية الرصاع بني قوى الخـري سوف تتحقق عىل ا

ــيح ــ ) املس ــوى الرش ــيطان(وق ــيش الش ــة )ج ــ يف معرك ــري سينترص   ، وأن الخ
  ).مجيدو(

ينطلق الفكر النبويئ الذي يؤمن به اليمني املسيحي، أو املحافظون الجـدد،  
ملنزل من مبدأ أسايس هو أن الكتاب املقدس بجميع أسفاره وكتبه هو كالم هللا ا

كام أن النبوءات التي جاء بهـا هـي . لذا فهو معصوم بكالمه وحروفه من الخطأ

النبـوءة ال تصـدر ) (21:1(فقد جاء يف كتـاب بطـرس . األخرى تتميز بعصمتها
وكـأن هـذا الـوحي . أبداً عن إرادة البرش، لكن البرش يتحـدثون بـوحي مـن هللا

الكتــاب (كتـاب املقــدس كــام جـاء يف قــاموس ال). حملـه إلــيهم الـروح القــدس
). الكتاب املقدس هـو نفـس هللا(، وأن )املقدس هو كلمة هللا يف كلامت اإلنسان

الذي يربط بشكل تلقايئ بني مفـاهيم ونصـوص (ويشري قاموس الكتاب املقدس 
قيميـة عنـد اليهـود  -روحيـة  -الكتاب املقدس برموز وتعابري لها مكانة دينيـة 

) ئيل، وكنعـان، وأرض امليعـاد، وشـعب هللا املختـاروالحركة الصهيونية مثل، إرسا
ــارة  ــاب املقــدس(يشــري القــاموس إىل عب ــرب أن املقصــود بهــا ) أرايض الكت ويعت

) الكتاب املقـدس(وهنا يكون . ، وأن هللا أعطاها كوطن لشعبه املختار)إرسائيل(
أن هو حلقة الربط بني اليمني املسيحي واليهود باعتبارهم شـعب هللا املختـار، و 

هي الـوطن الـذي منحـه هللا لهـم باعتبارهـا متثـل أرض امليعـاد، وأن ) إرسائيل(
مبعنـى أن . تأسيس دولة لليهود يف أرض امليعاد سيمهد للمجيء الثـاين للمسـيح

عودة اليهود إىل أرض امليعاد التي وعد بها الرب، ومـن ثـم تأسـيس دولـة فيهـا 
الــرئيس لظهــور املســيح هـــو الرشــط ) كــام جــاء يف الكتــاب املقــدس(تضــمهم 

  . املخلص، الذي سيمأل األرض عدالً وسالماً 

من هنا، نجد أن اليمني املسيحي يربط ربطـاً مبـارشاً، اسـتنادا إىل حرفيـة 
الكتاب املقدس، بيهود اليوم وبدولـة إرسائيـل، ثـم يطبقـون نبـوءات الكتـاب 
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ائيـل املقدس وخطـة هللا بأكملهـا عـىل األحـداث املعـارصة التـي تتعلـق بإرس 
اليمـني (ولعل هذا يفرس لنا املعنى الذي تنطوي عليـه عبـارة . بالدرجة األوىل

  ). املسيحية الصهيونية(، أو )املسيحي املتصهني

الصـــهيونيون (، أو )املســـيحية الصـــهيونية(وهكـــذا، أصـــبح يطلـــق لقـــب 
اليهـود إىل ) عـودة(عىل املسيحيني الذين يدعمون دون قيد أو رشط ) املسيحيون

  . مليعاد وتأسيس دولة إرسائيل كام يقرؤون ذلك يف النصوص املقدسةأرض ا

ويف ضوء عملية الربط هـذه بـني اليهـود ومكـانتهم يف الكتـاب املقـدس، 
وتفسري النبوئيني كام ورد فيـه من وعود الرب لليهود بـأرض امليعـاد، وكـونهم 

ملسـيحي شعب هللا املختار، ميكن أن نفهم األسـباب الحقيقيـة لـدعم اليمـني ا
إذ تعتقـد هـذه . تأسيس دولة إرسائيل ولنشاطها التوسعي يف املنطقة العربية

الفئات اليمينية املسيحية اعتقاداً راسخاً بأن دولة إرسائيل السياسية هي دون 
شك أرض امليعاد التي وعد الرب بها شعبه املختار كام جاء يف الكتاب املقدس 

هذه الفئـات يف إنشـاء دولـة إرسائيـل وترى . بنبؤاته وتفسري نصوصه الحرفية
تحقيقاً لجزء رئـيس مـن خطـة اإللـه للكـون ولنهايـة الزمـان التـي سـتتحقق 

  .مبجيء املسيح

ــة إرسائيــل السياســية يف األرايض  وهكــذا نجــد، أنــه منــذ أن تأسســت دول
املقدسة، دخـل اليمـني املسـيحي املتطـرف حلبـة السياسـة الخارجيـة، ومـارس 

إلدارات األمريكيــة املتعاقبــة لــدعم الدولــة اليهوديــة ضــغوطاً مســتمرة عــىل ا
وقد رصح معظم قـادة اليمـني املسـيحي املتطـرف وكتبـوا عـن أن . ومخططاتها

قضية إرسائيل هي قضية أمريكـا، وأنهـم باإلضـافة إىل اعتقـادهم بـأن ألمريكـا 
مصالح حيوية وإسرتاتيجية يف دعم إرسائيل، يؤمنـون بـأن إرسائيـل هـي الجـزء 

س من خطة هللا للكون، وأن أمريكا موكلـة مبهمـة مقدسـة لـدعم إرسائيـل الرئي
متهيداً لتحقيق بقية نبوءات آخر الزمان بعد أن تأسست دولة إرسائيـل يف أرض 

  .امليعاد
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إن الخالصة التي نريد الوصول إليها هي، أن العقيدة الدينيـة للمحـافظني 
لكون، أو أن هناك خطة مدبرة الجدد قامئة عىل اإلميان بفكرة التدبري اإللهي ل

ــة تســريِّ األحــداث مــن خــالل اختيارهــا ألشــخاص . للكــون وأن اإلرادة اإللهي
ميارسون وظيفة تتحدد برتجمة النبوءات إىل أرض الواقع، والتي من شـأنها أن 

كام يدعي بوش االبن يف أن الـرب اختـاره ألداء (تعجل بالظهور الثاين للمسيح 
جتمع اإلنساين تحكمه إرادتـان، إرادة الخـري، وإرادة وأن امل). مهمة مكلف بها

وهاتان اإلرادتان هام يف حالة رصاع سينتهي بانتصار إرادة الخـري، التـي . الرش
  . يتزعمها الفكر املسيحي اليميني بدعاته وأنصاره ورموزه السياسية

إال أن املالحظة الجديرة باالنتباه هي، أنه عىل الرغم من أن هذه األفكـار 
 -واملعتقدات الدينيـة التـي تبناهـا اليمـني املسـيحي املتطـرف، أو املسـيحية 

الصهيونية تعود إىل منتصف القرن التاسع عرش، إال أنها نشطت مرة أخـرى يف 
الثامنينات مـن القـرن العرشـين، وتحديـداً يف فـرتة رئاسـة الـرئيس األمـرييك 

لدولية ورسـم السياسـة لتكون مبثابة منهاج عمل يف العالقات ا) رونالد ريغن(
إذ كانـت خطبـه السياسـية غالبـاً مـا . الخارجية للواليـات املتحـدة األمريكيـة

) أمريكا املدينة عىل الجبل يف مواجهة إمرباطورية الرشـ(تتضمن عبارات مثل 
  ).أن انتصار الخري عىل إمرباطورية الرش سيتحقق يف معركة مجيدو(و

، وبعد حربه عىل العـراق 1992عام  أما يف عهد رئاسة بوش األب، فقد ذكر 

أن أحد أصدقائه من رجال الدين األصوليني نصحه بأن يشن الحـرب  ،1991عام 
أمـا بـوش االبـن، . عىل العراق، وأنه بارك هذه الحرب، وقد عمـل بهـذه النصـيحة

فقد كان أكـرث إميانـاً وتشـدداً بالعقيـدة االصـطفائية االسـتعامرية، وأن هللا اختـار 
مايكل أورتيـز (ويشري الكاتب ). خالص العامل(مرييك للمبارشة يف عملية الشعب األ 

، أن بـوش كـان مؤمنـاً بفكـرة املجـيء الثـاين للمسـيح ونهايـة الزمـان، وأن )هيل
  الوســيلة الوحيــدة إلنقــاذ العــامل هــي أن يســتويل عليــه شــعب هللا، وأن الشــعب
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عتقاد الراسخ لدى بوش أنه وأن اال . األمرييك هو الذي اصطفاه هللا ليحكم العامل 
  . شخص اختاره هللا ليعيد األرض إىل سيطرة هللا

الـرئيس بـوش يف حالـة (فقد ذكر يف مؤلفـه ) بوب وود ورد(أما الصحفي 

أثارت  2001أن أحداث الحادي عرش من أيلول  2002الصادر عام ) حرب

عـالن مشاعره الدينية العميقة، وأن هذه املشاعر هي التـي أعطتـه الحـافز إل 
ــة . الحــرب ــة الوطني ــن يف الكاتدرائي ــه أعل ــاريخ (وأن أن مســؤوليتنا تجــاه الت

) أن نرد عىل هذه الهجـامت ونخلـص العـامل مـن الرشـ: أصبحت واضحة جداً 
كأن الرئيس بذلك يطـرح مهمتـه (عىل ذلك بالقول ) وود ورد(وعلق الصحايف 

  . )1()للكون ومهمة األمة كلها ضمن اإلطار العام لرؤيا خطة هللا الكربى

أن اإلرادة األمريكيـــة خالفـــت آراء كثـــري مـــن القـــادة ) هيـــل(ويف رأي 
العســكريني األمــريكيني واســتخفت بــاملاليني مــن األمــريكيني وغــريهم الــذين 

واعتربت هـذه اإلدارة أن األمـم املتحـدة ال دور . يعارضون الحرب ضد العراق
ـن املسـتبعد أن يكـون وقيمة لها يف قرار الحرب، وفـي هـذا القـرار، لـيس مـ

إن سياسـته . عـىل تنفيـذ خطـة هللا -بوعي أو بغري وعـي منـه  -بوش مصمم 
العاتية حيال الرشق األوسط تدل عـىل هـذا، وعـىل أنـه يعتـرب نفسـه مكلفـاً 

الحالة الراهنـة يف أمريكـا مـن سـيطرة عنـارص ) هيل(ويلخص . مبهمة من هللا
مثـل الفئـة التـي تحكـم يف أمريكـا مارقة تتمتع باملصداقية والقوة السياسـية 

املسيحي تزج به عنارص مارقـة متطرفـة إىل  -اآلن بالقول، أن الرتاث اليهودي 

  )2(.الهاوية وتزجنا نحن معه

يف صـــحيفة نيويـــورك تـــاميز بتـــاريخ ) جاكســـون لـــري(ويف مقـــال كتبـــه  

أن بـوش، : ، وقبل الحرب ضد العراق بسبعة أيام فقط، جاء فيه11/3/2003
كان حاكم والية تكساس، رصح باعتقاده أن هللا أراد منه أن يرشح نفسـه  عندما

 وقد أصـبح هـذا االعتقـاد واضـح بأنـه ينفـذ إرادة هللا بعـد. لرئاسة الجمهورية
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ويف سـياق . وإنه رصح مراراً أنه يقـود حربـاً عامليـة ضـد الرشـ. أحداث أيلول
واملقاصـد اإللهيـة  لـو أدركنـا األسـاليب(اإلعداد للحرب ضد العراق قال بوش 

   )3().لكنا نثق بها

عقيلة الرئيس بوش واعتقاده بأن هللا يعمل يف كل ) جاكسون لري(ويصف 
شؤون الكون، وهو يدعو الواليات املتحدة لقيـادة صـليبية جديـدة يف الرشـق 

  )4().أن األمور ال تتحرك باملصادفة، بل بيد إله عادل ويف(األوسط، 

حكمت الرتاث الديني املسيحي، والتي تقول أن وهكذا، فإن الفكرة التي  
يد هللا تعمـل بصـورة غامضـة فـوق إدراك البرشـ، كانـت هـي السـائدة عنـد 

وقــد عمــل هــذا . األمــريكيني منــذ أن وطئــت أقــدامهم أرض العــامل الجديــد
عىل دعم سياسة احـتالل أرض العـامل ) القدر املبني(اإلدراك، متفاعالً مع فكرة 

ام دعمت سياسة التوسع خارج حدود القارة، لتنتهي اليـوم الجديد بكاملها، ك
إىل الهيمنة العاملية إلقامة اإلمرباطورية األمريكية، ومبـا يتوافـق مـع الغمـوض 
الطوباوي لفكرة التدبري اإللهـي للكـون، الـذي تضـطلع بـه، وبتكليـف إلهـي، 

  .الواليات املتحدة األمريكية

) ورة استمرار القطبية األحاديةرض (وعىل الصعيد الخارجي، تستمد أطروحة 
، مقوماتهـا الفكريـة مـن هـذه املعتقـدات الدينيـة )إدامة الهيمنة األمريكية(و 

التي شكلت األساس اإليديولوجي للسياسـة الخارجيـة ومـنهج التفكـري يف رسـم 
) القـدر املبـني(فمن أجل تحقيـق فكـرة . إسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية

، يجب أن تبقى الواليات املتحدة )خطة هللا يف األرض(و) هي للكونالتدبري اإلل(و
كـام يجـب . هي األقوى عسكرياً، ويجب أن تحتفظ بحقها يف الدفاع عن نفسها

ومثـل هـذا التشـديد عـىل رضورة . االسـتباقية -أن تبادر باملعالجات العسكرية 
د الـذي يبـدي استخدام القوة ميثل نقطة الدخول إىل رحم النهج املحافظ الجدي

  .تشـــــاؤماً عميقـــــاً بشـــــأن الطبيعـــــة اإلنســـــانية واملجتمـــــع اإلنســـــاين
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الحريـة والدميقراطيـة (إذ عىل الرغم من أنهم يعلنون أن رسـالتهم تـدعو إىل 
. ، إال أن ذلك ال يعدو أن يكون دعوة خطابيـة إىل حـد كبـري)وحقوق اإلنسان

ذج الليـربايل، حتـى لـو فالسياسات التدخلية واإلمالئية، ومحاوالت فرض النمو 
تطلب األمر استخدام القوة العسـكرية، تشـكل مفارقـة تنطـوي عـىل تنـاقض 
كبري بني الخطابات السياسية املعلنة والنامذج التطبيقيـة للسياسـة األمريكيـة 

  .عىل أرض الواقع

من جانب آخر، تتحدد رؤية املحافظني الجدد للعامل بكثـري مـن االرتيـاب 
ـاعفاملجتمع الد. والشك . ويل، مجتمع فوضوي تسـوده البدائيـة والتـآمر والرص

وتشكل فيه املنافسة العسـكرية , إنه مجتمع تصارعي وفق للنموذج الهوبيس
فالعامل الذي نعيش فيه، مـن وجهـة . الدامئة من أجل السيطرة املعيار األساس

. نظرهم، يستحيل فيه االعتدال بني مجتمع األمم وتغيب فيه الثقة بني البرشـ
وهـو مـن املحـافظني الجـدد، إىل ) كنيث أوملان(برؤية أكرث تشاؤمية يذهب و 

إن األمن قد ال يكون قضية آمنة بحد ذاته، وعلينا أن ال نحـاول إقنـاع (القول 

  )5().الناس أن األمور آخذه بالتحسن

، فـإن املحـافظني الجـدد يلتقـون حـول ثالثـة )ستيفان هـابر(كام يذهب 
  : موضوعات رئيسة

رف بأنه اختيار بـني إميا. 1 ن نابع من اعتقاد ديني بأن الوضع اإلنساين يعَّ

الخــري والرشــ، وأن املقيــاس الحقيقــي للشخصــية السياســية يوجــد يف 
  .استعداد الخيريين أنفسهم ملواجهة األرشار

توكيد بأن املحدد الجوهري للعالقة بني الـدول هـو القـوة العسـكرية . 2

  . والرغبة يف استخدامها

يز أسايس عىل الرشق األوسط واإلسـالم العـاملي باعتبـارهام ميـثالن ترك. 3

  )6(.التهديد الرئيس للمصالح األمريكية يف الخارج
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أما رؤيتهم ملوضوعات السياسة الدولية، فتكشف عنها دراسة أرسلت إىل  
الرئيس بوش االبن يف األيام األوىل من فرتة رئاسته األوىل، أعدها مجموعة مـن 

) االستقرار(الجدد، ينصحونه فيها إىل أن ال يلتفت كثرياً إىل مفاهيم املحافظني 
ــدويل(و ــق األمــن ال ــة تحقي ــو مبضــمونه النســبي) إمكاني ــات (وأن . ول العالق

) كــاألمن الجامعــي(وأن مفــاهيم . مصــطلح مريــب ومشــكوك فيــه) الحســنة
يف عامل  كلها مفاهيم ال تعمل إىل حٍد كبري) اإلجامع(و) الحوار(و) بناء الثقة(و

وإن عملية السالم يف الرشق األوسط تعترب مفهوماً مريب يسعى إليه ) 7(.اليوم

  )8(.دعاة السالم املرتدون

ويف نهاية السـتينات وبدايـة السـبعينات، كانـت رؤيـتهم للمسـائل املثـرية  
للتحديات التي تواجه الواليات املتحـدة قضـيتني، األوىل، رضورة الـدفاع الثابـت 

وأن ال تقدم إرسائيل عىل تقديم تنازالت لصالح الفلسـطينيني، وأن  عن إرسائيل،
أما القضية الثانية فهي، رضورة التصـدي لإلتحـاد . يف أرض امليعاد) بحقها(تلتزم 

وعىل هذا كانت نظرتهم لسياسة . السوفيتي، دولة الرش ومعقل الفكر الشيوعي
عـزم والتصـميم، وأنهـا االنفراج تـذهب إىل أنهـا سياســة تفتقـد إىل الجـرأة وال

هذا املشهد أعيد مرة أخرى يف التسعينات، حيث كانوا يـدعون . مرتددة وواهنة
، وبقية القيادات اإلرسائيلية، االبتعاد عن سالم أوسلو، وإىل املزيد مـن )نتنياهو(

السـوفيتي  -أما الخطر الشـيوعي . للفلسطينيني) املفتعلة(التشدد إزاء املطالب 
قبة التسعينات من القرن املايض، فإنه اسـتبدل بتحـدي جديـد الذي تالىش يف ح

  )9(.هو الخطر اإلسالمي، أو اإلسالم األصويل

ويف إطار هذه اإليديولوجية التي يعتنقها املحافظون الجدد يلعب الهاجس  
األمني دوراً كبرياً يف صياغة عقيدة عسكرية تعتنق فكرة الحرب بحامس شـديد، 

ــار ا ــا الخي ــرون فيه ــوة إذ ي ــه إال الق ــامل مضــطرب ال تقوم ــة يف ع ــرث منطقي ألك
وبقـدر التعويـل . العسكرية التي تنفرد مبتانة بنائها الواليات املتحدة األمريكيـة

  املفرط عىل القوة العسكرية، باعتبارها أول أداة، وليس آخر أداة، يُلجـأ إليهـا يف 
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حـول  مواجهة مجموعة واسـعة مـن التحـديات السياسـية، مثـة شـكوك تطـرح
فالدبلوماسية ال ميكن الوثـوق بصـدقية . جدوى وفاعلية األدوات غري العسكرية

  . نجاعتها فحسب، بل ينظر إليها مبثابة قيد متعب لألحادية القطبية األمريكية

وال يشــعر املحــافظون الجــدد بــالقلق مــن أن ذلــك كلــه يضــع الواليــات 
لها تعـيش يف منـاخ مـن املتحدة يف حالة توتر دائم مع العامل الخارجي، ويجع

ــدة  ــة املحافظــة الجدي ــل أن دعــاة اإليديولوجي عــدم التســامح مــع الغــري، ب
ذلك أنهم يعتقدون أن التحديات التي .  يتحدثون عن الحرب العاملية الرابعـة

تواجهها الواليات املتحدة ذات طابع عسكري أساساً، وأن النرصـ ال يتحقـق إال 
ه األطروحة تقودنا إىل اسـتنتاج منطقـي ومثل هذ. بالقوة  العسكرية وحدها

وهــو، إذا كانــت أداة السياســة الســائدة هــي القــوة العســكرية، يكــون مــن 
  .  السياسة هي البحث عن أعداء الطبيعي أن عقلية هذه

والتي أطلقها يف أعقـاب ) من ليس معنا فهو ضدنا(إن مقولة بوش الشهرية 

تعطـي توكيـدات واضـحة ، 2001سـبتمرب/ تفجريات الحادي عرش من أيلـول 
بكل ما يحمله املعنى من تهمـيش (فأما أن تكون معنا . لهذا النمط من التفكري

، أو أن تكـون عـدواً )للشخصية السيادية لآلخر، وضامن والئه وتبعيته السياسية
يـة يف ). بكل ما ينطوي عليه املعنى من تضاد وتصارع واحرتاب(لنا  وهـذه الحدَّ

ات الدولية، مع غياب الوسطية يف التعامل الدويل، كانت، التفسري األحادي للعالق
فالوسطية تفـرتض أن يكـون . وما تزال، إحدى أهم عوامل الدفع باتجاه التشدد

وبغياب هذا املعادل الدويل ال يوجد هناك . هناك طرف معادل لتحقيق التوازن
وهـذا  .وغياب التوازن يعني أنه ال توجد هناك وسطية، أو مواقف مرنـة. توازن

  . بدوره يقود باتجاه التفرد ويعزز من قناعة التمسك به

وهكذا، بنيت اإلسرتاتيجية األمريكية بعد حقبة الحرب البـاردة، ويف عهـد 
املحافظني الجدد، عىل فكـرة االسـتعداد الـدائم للحـافز الخـارجي، الـذي هـو 

  قـادرة  واالستعداد الدائم، يعني أن تكـون الواليـات املتحـدة. بطبيعته عدواين
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لكن، مـا هـي طبيعـة هـذه . عىل خوض غامر حرب خارج حدودها اإلقليمية
إنهـا حـرب لـيس ... الحرب؟ إنها حرب وقائية تخضع لتقديرات ونوايا سياسية

  . لها أبعاد نهائية

وكام ال يوجد تحديـد موثـوق بـه وميكـن االحتكـام إليـه لطبيعـة العـدو 
خر من حيث تشخيصـه هالمـي، ، الذي يبقي هو األ )اإلرهاب(الخارجي سوى 

وأحياناً بال هوية محددة للتعريف بـه، فإن الحرب ضده ال يوجد لها تعريـف 
وبالتـايل، . سوى، الحرب عىل اإلرهاب، التي تتحمل أكرث من معنى يف تفسريها

  فــأن النرصــ فيهــا، يبقــى هــو اآلخــر، بــال تعريــف، طاملــا ال توجــد لهــا نهايــة 

   )10(.منظورة

رغـم مظـاهر (الة هذه، أمـام حالـة دامئـة مـن الـال أمـن، إذن، نحن والح
التفوق يف القـوة العسـكرية األمريكيـة، التـي يفـرتض بهـا أن تـوفر للواليـات 

، )املتحدة األمن املطلق، أو األمن النسبي املقبـول واملطمـنئ عـىل أقـل تقـدير
 والـذي يبـدو. ومبعث هذه الحالة من القلق األمني، أريد لها أن تكون مزمنة

أنه مبالغ فيه أحياناً، هو عدو ال تعرف هويته، فضـالً عـن أنـه قـادر عـىل أن 
  . يتجدد ويتوالد باستمرار

هذه الطروحات التي يؤمن بها املحافظون الجـدد ويبرشـون بهـا ويـدعون 
ن لهـا  -إليها، وبكل مقوماتها الفكرية  الدينية املرتكزة عىل عقيدة عسكرية تؤمِّ

ر العاملي، والتصدي لكـل مـن يعـرتض عليهـا أو يحـاول الحضور الدائم واالنتشا
ويعاملون ) اإلرهاب(عرقلة سبيلها وإعاقة مسريتها حيث يصنفون تحت مسمى 

املسـندة بأحـدث مـا توصـلت ) الرضبة االستباقية(و) الحرب الوقائية(بذرائعية 
إليها التكنولوجيا العسكرية، كل ذلك يـؤرش لنـا أن املحـافظني الجـدد يحملـون 

  )11(.راً تسلطياً يسعون من خالله للتحكم مبقدرات العامل ومصائر شعوبهفك

•••  
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  الفصل الثاين

  أدلجة القوة العسكرية

  

ارتبطت العقيدة الدينيـة للمحـافظني الجـدد، ومبعناهـا الرسـايل العـاملي، 
. مبضمون سيايس ينطوي عىل مفهوم املصالح الحيوية واألمن القومي األمرييك
ــيايس  ــد الس ــلة بالبع ــق الص ــان وثي ــة ك ــة األمريكي ــديني للهيمن ــد ال  -فالبع

ي الذي يركز عىل أمن الواليات املتحدة ومصالحها الحيوية املنترشـة االسرتاتيج
مبعنى، أن كل مـن العقيـدة الدينيـة والعقيـدة . يف مناطق مختلفة من العـامل

اإلسرتاتيجية، كانتـا مرتابطتـني ويـدعم كـل مـنهام األخـر لتحقيـق  -السياسية 
وكانـت . لعـامليالهيمنة األمريكية وسـيادة االمنـوذج األمـرييك عـىل الصـعيد ا

القناعــة يف األوســاط الرســمية األمريكيــة، والشــعبية أحيانــاً، تعطــي أرجحيــة 
للخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية، وأن تفاوتت هذه األرجحيـة مـن إدارة 

إال أن الرتكيز االستثنايئ يف التعويل عـىل القـوة العسـكرية . أمريكية إىل أخرى
ش االبن،وعىل نحو بدت فيه أنهـا الخيـار حظي بعناية فائقة يف فرتة رئاسة بو 

  . الوحيد،وليس األخري، بني عدة بدائل يف التعامل الدويل

عىل الدوام، كانت مسألة استخدام القوة العسكرية بحاجة إىل أن تـؤدلج 
وهــذه األدلجــة ارتبطــت . ليحظــى اســتخدامها بنــوع مــن الرشــعية والقبــول

اإلسرتاتيجية األمريكيـة مـن أوضـاع  بالرؤية الفلسفية ملا ينبغي أن تكون عليه
وقـد أُخضـعت عالقـة . تؤمن حامية املصالح الحيوية واألمـن القـومي األمـرييك

االرتباط بني القـوة واملصـلحة لتفسـريات فلسـفية مـن قبـل النخـب السياسـية 
 واألوساط الفكرية املعنية بصناعة القرار وصياغة  العقائد السياسية والعسكرية



 

198 
  

وكانت هذه التفسريات تؤكد أحياناً عـىل متانـة هـذه . مريكيةلإلسرتاتيجية األ 
إال أن الشد املحكم لطـريف . العالقة، أو أنها تخفف من حدتها يف أحيان أخرى

بلـغ ذروتـه، وكـام سـبقت اإلشـارة يف عهـد ) املصلحة القوميـة -القوة (عالقة 
نحـو مل إسـرتاتيجية، وعـىل  -دينيـة  -الرئيس بوش االبـن العتبـارات سياسـية 

  . يسبق له مثيل

منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة، شــكلت إســرتاتيجية األمــن القــومي 
ــدة  ــت العقي ــا بني ــوة العســكرية، ويف ظله األســاس الفلســفي الســتخدام الق
العسكرية األمريكية عىل فكرة أن القوة العسكرية ال ينبغي لها أن توظف إال 

ذا مـا انـدلعت ســتكون، ضـمن رشوط وموجبـات محـددة، ذلـك أن الحـرب إ 
وخالفاً لحروب ما قبل العرص النووي، ستكون حرباً تدمريية شاملة ومتبادلـة، 
األمر الذي يجردها مـن مسـوغاتها، إال إذا كانـت متثـل الحـل األخـري بعـد أن 

  . تعجز الدبلوماسية عن القيام بدورها

ية حقبة يف نها) برينارد برودي(هذه الفكرة كتب عنها املفكر االسرتاتيجي 
إذا كـان الهـدف الـرئيس ملؤسسـاتنا : (األربعينات وبداية الخمسينات بـالقول

العسكرية حتى اآلن متمـثالً بكسـب الحـروب، فـإن هـذا الهـدف ينبغـي أن 
يتغري، ويجب أن يرتكز هدف املؤسسـة العسـكرية عـىل تجنبهـا عـرب تكثيـف 

  )1().العمل السيايس

عقالنية الخيار العسكري يف بيئـة  يعرب عن اقتناع بعدم) برودي(كان طرح  
محكومة بأسلحة نوويـة، حتـى وإن كـان هـذا الخيـار يعطـي أولويـة لألسـلحة 
التقليدية دون القرار بتوظيف السالح النووي، إذ ال توجد ضامنات وافية تحول 
دون انجرار القوى املتورطة بالحرب من استخدام أسلحتها النووية عنـدما تجـد 

ة ال سبيل أمامها للخروج منها، أو التخفيـف مـن وطأتهـا نفسها يف أوضاع حرج
   وقـد. إال باستخدام سالح الدمار الشامل األمر الذي يقود بدوره إىل كارثة نووية
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فرضــت هــذه القناعــة قيــوداً قويــة حالــت دون اســتخدام القــوة العســكرية 
ة، األمريكية كعالج لحل العديد من األزمات التي شهدتها حقبة الحرب البـارد

رغم ما حملته هـذه األزمـات مـن مظـاهر تـوتر وسياسـات قـادت اىل حافـة 
  . الهاوية

ومع ذلك، حرص الفكر االسرتاتيجي األمرييك عىل تطوير أمناط من الخيارات 
والقدرات العسكرية يكون مبقـدورها مواجهـة أي شـكل مـن أشـكال العـدوان 

ومي األمرييك تذهب إذ كانت الفكرة الطاغية لدى مؤسسة األمن الق. الشيوعي
إىل أن إظهار درجة عالية من الحزم والتصميم باستخدام القـوة العسـكرية مـن 
شأنه أن يخلق رادعاً قوياً يحول دون إقدام أعداء الواليات املتحدة بأفعـال غـري 

  .مرغوب فيها قد تعرض مصالحها الحيوية ملخاطر جدية

ــة، وبقــدر مــا مثلــت انتكاســة ــات  إال أن الحــرب الفيتنامي كبــرية للنظري
والتـي كانـت تعنـي عمليـاً ) كالرد املرن والتدمري املؤكد(العسكرية املتشددة 

تورط القوات املسلحة األمريكية لالنخراط يف حـروب لـيس لهـا متـاس مبـارش 
باملصالح الحيوية األمريكية ومفهـوم األمـن القـومي األمـرييك، فإنهـا فرضـت 

اسـتخدام (صـحيحية لعالقـة الـربط بـني الت -إجراء نوع من املراجعة النقدية 
والتـي ) متطلبات حامية األمن القومي واملصالح الحيويـة(و) القوة العسكرية

لذا تـم صـياغة عقيـد إسـرتاتيجية تـذهب إىل أن العمـل . يفرتض الدفاع عنها
العسكري ينبغي أن يكون بهدف الدفاع عن املصالح الحيويـة الوثيقـة الصـلة 

ت املتحدة وحلفائها األساسيني، وأن يكـون خيـار اللجـوء باألمن القومي للواليا
إىل القوة العسكرية مبثابة الخيار األخري، وليس الوحيد، بعد أن تعجز الوسائل 
غري العسكرية يف بلوغ أهدافها، وأن يحظـى هـذا الخيـار بالـدعم واملسـاندة 

  . الشعبية، وأن تعبأ له جميع موارد األمة

ــ ــدة كان ــايري الجدي ــذه املع ــرئيس ه ــاع ال ــارتر(ت وراء إقن ــي ك ــدم ) جيم   بع

 من أجل تحرير رهائن السفارة األمريكية يف 1979استخدام القوة ضد إيران عام 
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الذي مينع فيـه  1973كام كانت وراء القرار الذي اتخذه الكونجرس عام . طهران
الرئيس من إرسال القوات األمريكيـة إىل الخـارج دون تفـويض منـه، وهـو القـرار 

يف حربــه عــىل العــراق عــام ) بــوش االبــن(تجــاوزه وكرســ قيــوده الــرئيس  الــذي

2003.  

وهكذا، ظل رد الفعل ملا بعد فيتنام املعارض العتامد التصـعيد العسـكري 
املتـــدرج واملتواصـــل وســـيلة مـــن وســـائل الحـــرب السياســـية واملســـاومة 

أثري الدبلوماسيـة مستمراً، ليس عرب قيود الكونجرس وضوابطه، بل من خالل ت
  . كابوس العقدة الفيتنامية املتجذرة يف البنتاغون

إال أن الجدل حول استخدام القوة العسكرية عاد ليظهر مـرة أخـرى بعـد 
انتهاء الحرب الباردة، وكان الرأي السائد الذي حكـم اإلدارات األمريكيـة منـذ 

ه عقد التسعينات صعوداً هو، أن النظام الـدويل شـهد تغـرياً جوهريـاً يف بنيتـ
الهيكليــة، إذ أصــبح ميثــل نظامــاً أحاديــاً مــام يفــرض عــىل الواليــات املتحــدة 
التزامات ومسؤوليات جديدة تتناسب مع دورها القيـادي لضـبط قـوى وبـؤر 
التوتر التي ليس مبقدور أية قوة أخرى معالجتها سوى الواليات املتحـدة مـام 

  .يتطلب منها استخدام القوة العسكرية

زوال االتحاد السوفيتي، وجدت الواليات املتحدة نفسـها  يف الواقع، أنه بعد
أمام دوائر مكشوفة أمنياً عىل امتداد السـاحة العامليـة لتشـكل مصـدراً لتهديـد 

ــة ــة الثنائي ــة القطبي ــت منضــبطة بآلي ـــة، بعــد أن كان إال أن . مصــالحها الحيوي
حول  املعضلة األساسية التي انشغلت بها مؤسسـة األمن القومي كانت تتمحور

التصنيف املعياري لهذه املصالح، وأي منها يستدعي استخدام القـوة العسـكرية 
  رمبا كانـت مسـألة دخـول . دفاعاً عنها وحاميتها من التعرض ألمناط من التهديد

القــوات العراقيــة للكويــت متثــل أوىل املعضــالت األمنيــة التــي واجهــت إدارة 
العالقـة بـني اسـتخدام القـوة  الرئيس بوش األب فيام يتعلق باختبـار مصـداقية

  وظهر الرصاع بـني الحامئـم . العسكرية، وحامية مصالح تصنف عىل أنها حيويـة
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كولن بول، رئيس هيئـات األركـان املشـرتكة آنـذاك، والـذي كـان مـن أنصـار (
بـوش (الـرئيس (، والصـقور )إعطاء العقوبات االقتصادية فرصة لتفعـل فعلهـا

، ومستشــاره لألمــن القــومي )تشــارد تشــينيري(، ووزيــر دفاعــه آنــذاك )األب
، وجمـيعهم كـانوا مـن دعـاة االسـتخدام املبكـر للقـوة ) )برنت سكوكروفت(

وقـد اسـتطاع الفريـق األخـري تغليـب . العسكرية والتعجيل بهـا ضـد العـراق
وجهة نظره التي تذهب إىل أن مصالح الواليـات املتحـدة يف الرشـق األوسـط 

  . لحرب ضد العراق، وإخراج قواته من الكويتتشكل تربيراً وافياً لخوض ا

ورغم أن الواليات املتحدة متكنت من تحقيق نرص عسكري عـىل العـراق، 
إال أن عقدة فيتنام بقيت مؤثرة يف منهج التفكري االسـرتاتيجي ملؤسسـة األمـن 
القومي، ولعل هذا يفرس عـزوف اإلدارة األمريكيـة عـن اجتيـاح العـراق عـام 

  . السيايس بالقوة وتغري نظامه 1991

إن تدشني استخدام القوة العسكرية عىل نحو مكثف ضـد العـراق وبـإدارة 
وقيادة أمريكية للدول املتحالفة معها، يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة، شـكلت 
بداية التوجه نحو توسيع دائرة املصالح املربرة الستخدام القـوات العسـكرية يف 

ت مـن القـرن العرشـين، انخرطـت الواليـات إذ طيلـة عقـد التسـعينيا. الخارج
املتحدة بأعامل عسكرية وعىل نحو غري مسبوق كـام كـان عليـه الحـال يف ظـل 

العــراق، الصــومال، الســودان، (القطبيــة الثنائيــة يف منــاطق عديــدة مــن العــامل 
، وراحت الواليات املتحدة، توافقاً مع ميلها الحاد إىل )البوسنة والهرسك، كوسوفا

القوة العسكرية، تعلن عن تفسري جديـد للقـوانني الدوليـة التقليديـة استخدام 
تخـويالً ذاتيـاً، هذا التفسري األحادي يعطي للواليات املتحدة . املناهضة للعدوان

بعيداً عن أيـة قيـود دوليـة قانونيـة، باسـتخدام قواتهـا العسـكرية وأن تـم ذلـك 
وعاً أن تبـادر الواليـات وعـىل هـذا وبـدءاً مـن اآلن، سيصـبح أمـراً مرشـ . مبفردها

ــاً  ــدخل مناطقي ــا، أن تت ــة عنه ــة، ونياب ــاطق(املتحــدة، باســم األرسة الدولي    يف من
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التدخل يف شؤون الداخلية لبلد آخر دون موافقـة (وسياسياً ) مختلفة من العامل
ومقتضـيات ) الحيويـة(بالقوة العسـكرية إذا مـا ارتـأت أن مصـالحها ) حكومته

  .لكأمنها القومي تتطلب ذ

لقد كان من الرضوري أدلجة إسـرتاتيجية التوسـع عامليـاً بـالركون إىل القـوة 
وكان من بني مفردات هذه األدلجة، والتي تسوغ العمل العسـكري، . العسكرية

لقد شكل . الدميقراطية، حقوق اإلنسان، التدخل اإلنساين، التجارة والسوق الحرة

، األساس 1993سبتمرب / يلول يف الخامس والعرشين من أ ) انتوين ليك(خطاب 
اإليديولوجي إلسرتاتيجية التوسع واالنخـراط العامليـة، والتـي تقـوم عـىل أربعـة 

  :عن جملة مبادئ منها) أنتوين ليك(لقد أعلن . رضورات أساسية

علينا أن نعزز أرسة أنظمة السـوق الدميقراطيـة الرئيسـية، مبـا فيهـا : أوالً 
التـي تشـكل النـواة التـي تنطلـق  نظامنا الدميقراطي، فهي األنظمة

وهـذا املطلـب يعنـي، نرشـ النمـوذج الليـربايل . منها عملية التوسـع
  .بتوسيع نطاقه ليشمل املزيد من البلدان التي تأخذ به

علينا رعاية تعزيز األنظمة الدميقراطية الجديدة واقتصادات السـوق : ثانياً 
هميـة والفـرص ومساعدتها حيثام أمكن، وال سيام يف الـدول ذات األ 

وهذا يعنـي دعـم ومسـاندة األنظمـة الحليفـة والـدول . االستثنائية
  .الصديقة

يجب علينا التصدي للعدوان ودعم إشاعة اللَّربلة يف الـدول املعاديـة : ثالثاً 
ــوق ــة والس ــيم . للدميقراطي ــي أن رضورة تعم ــب يعن ــذا املطل وه

بـأخرى ) يـةاملعاد(النموذج الليربايل تقتيض تغيري األنظمة الحاكمـة 
  .حليفة وموالية

نحن بحاجة إىل متابعـة برنامجنا اإلنسـاين، لـيس مـن خـالل تـوفري : رابعاً 
املساعدات فقط، بل وعرب العمل عـىل متكـني الدميقراطيـة واقتصـاد 



 

203 
 

وهـذا . السوق من مد الجذور يف مناطق ذات أهمية إنسانية كـربى
نطقـة مـن العـامل يعني أن الذراع األمريكية ينبغي أن متتد إىل أية م

   )2(.إلكامل منوذج الهيمنة

وفرت هذه الصياغة أساساً نظرياً إلسرتاتيجيـة األمن القـومي خـالل إدارة 
، كام وفرت أيضاً التسويغ الفلسفي لعدد من العمليـات العسـكرية، )كلنتون(

مثل تلك التي متت إلعـادة الدميقراطيـة يف هـاييتي، معاقبـة العـراق، رصبيـا، 
إن هـذه الحـاالت ومـدى . كوسـوفا، معاقبـة السـودان وأفغانسـتانالبوسنـه، 

االنشغال بها، إضافة إىل هـواجس أمنيـة ذات عالقـة بالرقابـة عـىل التسـليح، 
الصينية، كانـت جميعهـا ملفتـه  -الروسية، واألمريكية  -والعالقات األمريكية 

) ونكلنتــ(لالنتبــاه، ذلــك أنهــا جــاءت خالفــاً للتوقعــات التــي خلفتهــا حملــة 
الرئاسية التي ادعت أن إدارته، عىل النقيض من إدارة بوش األب، سوف تركـز 

  .عىل القضايا االقتصادية الداخلية والخارجية بدالً من نظريتها الدولية

تجىل املنطق أكرث منهجية وشموالً لتوجه اإلدارة األمريكيـة املتطـور نحـو 
وثيقـة تخطـيط صـادرة  استخدام القوة العسكرية أداة للسياسة الخارجيـة يف

إسرتاتيجية (، تحت عنوان 1999ديسمرب / عن البيت األبيض يف كانون األول
والتي قامت بنمذجة ثالثة أصناف للمصالح القوميـة ) أمن قومي لقرن جديد

   )3(:التي تتطلب عمالً عسكرياً وهي

 بخاصة األمـن املـادي ألرايض الواليـات املتحـدة،  :املصالح الحيوية
بلدان الحليفة مبا فيها البنى التحتية الحاسـمة، والحفـاظ وأرايض ال

  .عىل الرخاء االقتصادي للبالد

 تلــك التــي ال ترقــى إىل مســتوى البقــاء  :املصــالح القوميــة الهامــة
القومي من حيث األهمية ولكنها مفضية إىل رخاء الـبالد األسـايس، 

عـداء نحو الحيلولة دون االنهيار السيايس أو سقوط لبلدان بيـد األ 
  .فيها مصالح اقتصادية كبرية ومهمة للواليات املتحدة
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 املصـالح التـي تـدفع للتحـرك يف منـاطق  وهي: املصالح اإلنسانية
للحيلولة دون وقوع الكوارث البرشـية أو الطبيعيـة التـي ميكنهـا 

منهـا، ووقـف  التخفيـفأن تسبب قـدراً واسـعاً مـن املعانـاة أو 
ولعمـــل عـــىل تعزيـــز  انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان الصـــارخة،

  .الدميقراطية
هذه املعايري الجديدة التي حكمت سلوك اإلدارة األمريكية يف نهاية عقـد 
التسعينيات من القرن العرشين، اعتربت مبثابة نوع من االلتـزام األخالقـي، أو 
التعبري عن اضطالع الواليات املتحدة باملسؤولية التي يرتبها عليها كونها القوة 

رئاسة اإلدارة األمريكية مل يكـن ) بوش االبن(وعندما استلم . يدةالعظمى الوح
أقل نزوعاً من سابقيه يف تأييد الخيار العسكري واستخدام القوة املسـلحة مبـا 
يضمن الدور القيادي للواليـات املتحـدة كونهـا القـوى العظمـى الوحيـدة، يف 

و عندما تتعـرض مجابهة التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليان، أ 
  .مصالح الواليات املتحدة وأمنها القومي للخطر

جاء التحول الحاسم يف الـدعم املتزايـد السـتخدام القـوة العسـكرية بعـد 

واكتسـبت الـدعوة لهـذا  2001سـبتمرب / أحداث الحادي عرشـ مـن أيلـول 

. ضمن الحملة املّعدة ملكافحـة اإلرهـاب) إنسانيا(و ) أخالقيا(االستخدام بعداً 
وقـد حظيــت هــذه الــدعوة مبســاندة األوســاط الشــعبية، حتــى وأن تكبــدت 

ففـي اسـتطالع . الحمالت العسكرية خسائر باهظـة واسـتمرت عـدة سـنوات

مـن املشـاركني % 75جـاء فيـه، أن ) فـوكس(للرأي أجرته الشبكة اإلخباريـة 

). العمل العسكري وأن كان يعني حرباً تدوم خمس سـنوات(كانوا مؤيدين لـ 

عــن ) غــالوب(، تحــدثت منظمــة 2001أكتــوبر / هايــة ترشــين األول ويف ن

ــة يف (عــىل % 80موافقــة  ــات املتحــدة باســتخدام القــوات الربي ــام الوالي قي

كذلك كانـت نسـب مئويـة . رغم توقع آالف من القتىل األمريكان) أفغانستان
  عالية مؤيدة ملحاوالت عسكرية مطولة ومكلفة يف حرب أوسع ضـد اإلرهـاب 
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/ كـام جـاء يف تقريـر صـادر يف ترشـين الثـاين . للتوسع يف بلدان أخرى وقابلة

أن تأييد العمل العسكري القوي، مبا فيـه (من جامعة مريالند  2001نوفمرب 

احتامل استخدام القوات الربية، ظل طاغياً باطراد منذ الحادي عرش من أيلول 
عمليـات انتقاميـة سبتمرب، وبقي قوياً حتى لدى قيـام األسـئلة بـالتطرق إىل / 

ــة، وإىل  ــوات األمريكي ــفوف الق ــابات يف ص ــدة، وإىل إص ــات املتح ــد الوالي ض

  )4).(إصابات مدنية بريئة أو إىل حرب طويلة

وهكــذا، ويف غمــرة الحــامس الشــعبي للحــرب عــىل اإلرهــاب، انخرطــت  
النخب السياسية الرسمية واملخططون اإلسرتاتيجيون يف عملية إقنـاع الشـعب 

الحاجة إىل اعتامد سياسة قامئة عىل التوظيف املبـارش وغـري املـرتدد األمرييك ب
  . للقوة العسكرية

لقد منحت مسألة الحرب عىل اإلرهاب، بعد أحـداث الحـادي عرشـ مـن 

) منطقيـاً (، الـرئيس األمـرييك بـوش وإدارتـه تسـويغاً 2001سبتمرب / أيلول 

ي سياسـة عامليـة قامئـة ملفهوم املصلحة القومية الحيوية ، والدفع بهـا إىل تبنـ
فرضورات مكافحة اإلرهاب انطوت عىل مساحة واسعة . عىل النزعة التدخلية

من األهداف التي يعتقـد أنهـا متـس األمـن القـومي األمـرييك، وعـىل نحـو مل 
ومعهـا . يسبق له مثيل يف التصورات الرسمية ملا يعنيه مفهوم األمـن القـومي

يس الرسـمي األمـرييك، مهـددة أصبحت جميـع الـدول، وفـق الخطـاب السـيا
ــاطات  ــع نش ــل م ــا تتعام ــت أنه ــت، أو ثب ــا تعامل ــتقاللها إذا م ــا واس بأمنه
ومجموعات إرهابية، أو ملجرد أنها ال تـدين العمـل اإلرهـايب، وهـي نشـاطات 

  .يرتك أمر تقديرها إىل اإلدارة األمريكية

اتيجية إسـرت (وثيقة . عزز من حالة الهوس الرسمي باستخدام القوة العسكرية

 2002سبتمرب / الصادرة يف العرشين من أيلول ) األمن القومي للواليات املتحدة
 تضمنت هـذه الوثيقـة حزمـة مبـادئ شـكلت األسـاس لـنمط. من البيت األبيض
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التفكري االسرتاتيجي األمرييك الجديد، الذي تحول من الدفاع املستكن إىل الدفاع 
ــدخ ــالهجوم والت ــق التعــرض ب ــن طري ــايئ ع ــية الوق ــة السياس ــري األنظم ل لتغي

  . بالتوظيف املبارش للقوة العسكرية

أن اقتباس بعض الفقرات من هذه الوثيقة تكشف لنا حقيقة هذا التوجه 
الجديد ألدلجة القوة العسكرية يف إطار فلسفة الحرب عىل اإلرهـاب، والتـي، 
كــام يصــفها الــبعض، أنهــا متثــل البــديل الفلســفي املنــاظر لفكــرة مكافحــة 

جـاء الـبعض مـن أفكـار هـذه الوثيقـة . لشيوعية، أو الحرب عـىل الشـيوعيةا

  )5(:مؤرشاً لبعض املبادئ منها

ال بد ألولويتنا من أن تركـز عـىل تفكيـك املـنظامت اإلرهابيـة ذوات . 1 
البعد العاملي وتدمريها ومهاجمة قياداتها ومراكز تحكمها واتصـاالتها 

  .اليةووسائل دعمها املادي أو أرصدتها امل

العمــل املبــارش واملتواصــل مــع اســتخدام جميــع عنــارص القــوة عــىل . 2
  .الصعيدين القومي والدويل

الدفاع عن الواليات املتحدة، وعن الشعب األمرييك، وعن مصالحنا يف . 3
الداخل والخارج عرب التعرف عىل التهديد وتدمريه قبـل أن يصـل إىل 

  .حدودنا

ة عـىل االكتفـاء بالتعويـل عـىل اتخـاذ مل تعد الواليـات املتحـدة قـادر . 4
وضعية انفعالية كام كنا يف املايض، ال نستطيع أن منكـن أعـداءنا مـن 

  .توجيه الرضبة األوىل، بل سنكون نحن املبادرين بها

إن التهديد باالنتقام يبدو عاجزاً عجزاً شبه كامل عن لجم قادة الدول . 5
أن يتحول التهديد باالنتقـام ينبغي . املارقة األكرث استعداداً للمخاطرة

  .إىل مستوى إنزال العقاب

  عىل الواليات املتحدة أن تحـتفظ بخيـار األعـامل االسـتباقية ملجابهـة . 6
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وكلـام كـان التهديـد . أي خطر يرقى إىل مستوى تهديد امتنا القومي
أكرب، كان خطر التعـرض للشـلل أعظـم، وكانـت الحاجـة إىل التحـرك 

نفسنا أكـرث إلحاحـا، حتـى يف حـال بقـاء زمـان االستباقي دفاعاً عن أ 
  .ومكان هجوم العدو ملفوفني بضباب الشك

إن إحباط أو منع مثل هـذه الهجـامت املعاديـة التـي قـد يقـوم بهـا . 7

  .خصومنا يلزم الواليات املتحدة بالتحرك استباقياً عند الرضورة

الـدويل إذا بادر حلفاء الواليات املتحدة وأصـدقاؤها، ومجلـس األمـن . 8

إىل االعرتاض عىل مثـل هـذا العمـل العسـكري االسـتباقي، فأننـا لـن 
نرتدد يف التحرك وحدنا، وسنميض قدماً لتنفيذه وحدنا، ملامرسة حقنا 
يف الدفاع عن النفس عرب عمل اسـتباقياً مـن أجـل منـع أعـدائنا مـن 

  .إلحاق األذى بشعبنا وبلدنا

األمن القومي، إذا كانت تعرب عن هذه املبادئ واألفكار التي تضمنتها وثيقة 
رؤية النخبة السياسية الحاكمة يف الواليات املتحدة حول رضورة التوظيف املربر 
سياسياً للقوة العسكرية انسجاماً مـع تطـورات األلفيـة الجديـدة التـي دشـنتها 

سـبتمرب، والتـي بـدأت ترسـخ قواعـد لهـا يف / أحداث الحادي عرش مـن أيلـول 
ل إىل تأكيــد مثــل هــذا التوظيــف لحاميــة األمــن القــومي أوســاط سياســية متيــ

االمرييك واملصالح األمريكية عـىل اخـتالف تصـنيفها، فـأن املؤسسـة العسـكرية 
كانت بدورها منشغلة هي األخرى بالكيفية التي يتم مبوجبهـا هـذا التوظيـف، 

 عوملـة(سوقياً وتعبوياً، ومبا يزيد من قناعـة القيـادة السياسـية برضـورة وجـود 
  .يكون مبقدورها حامية تلك املصالح عىل امتدادها العاملي) عسكرية

دونالـد (إن قادة املؤسسة العسكرية، ويف مقدمتهم وزيـر الـدفاع االمـرييك 
بدأ يشكل عـامالً ) ثورة يف الشؤون العسكرية(، يرون أن ما يعرف بـ )رامسفيلد

   تهـدد) ابيـةدول، جامعـات إره(مغرياً باتخاذ إجراءات عسـكرية ضـد أهـداف 
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ومثل هذا األغراء اخذ يتزايد مـع قيـام األسـلحة . املصالح األمريكية يف الخارج
واالسرتاتيجيات األمريكية بتقديم صورة عن حـرب دقيقـة ال تنطـوي إال عـىل 
الحدود الدنيا من التكاليف البرشية واملادية عىل الجانـب األمـرييك، وتختـزل 

حـرب األلعـاب (قـة العمليـات القتاليـة اإلصابات يف صـفوف املـدنيني يف منط
ونظراً لرضورة محاربة الداعني إىل اعتامد دبلوماسية متشـددة ). الكومبيوترية

 -مسنودة بجيش مزود بأسلحة ذكية وأنظمة قتال ومعـدات عسـكرية تكنـو 
معلوماتية، ويكون قادراً عىل تأمني الوطن وحامية املصالح األمريكية يف أرجاء 

  . واسع من التهديدات غري القابلة للتنبؤالعامل ضد طيف 

إن دعاة الثورة يف الشؤون العسكرية يتصورون إن قوات مسلحة أمريكية 
جيدة التجهيز بأسـلحة تكنولوجيـة عاليـة وترتيبـات قيـادة وتحكـم متقدمـة 
كفيلة بتحقيق انتصارات أمريكية حاسمة، رسيعـة وغـري داميـة يف مجابهـات 

أدت القـدرات الجديـدة العمـل العسـكري بدقـة فـإذا . املستقبل العسـكرية
لخدمة األغراض السياسية، وإذا صـارت األسـلحة العسـكرية األمريكيـة قابلـة 
لإلطالق من منصات أو قواعد بعيدة ومتوجهة بدقة عاليـة إىل أهـدافها، وإذا 
ــات  ــال إدارة العملي ــل يف مج ــاء أق ــىل الحلف ــتامد ع ــة اىل االع صــارت الحاج

ة، وإذا أصـبحت الواليـات املتحـدة قـادرة عـىل االنتصــار العسـكرية األمريكيـ
الحاسم يف حروب املستقبل يف امليدان غري القاتل لتعطيـل شـبكة املعلوماتيـة 
املعاديــة، وإذا باتــت العمليــات العســكرية املتوقعــة قابلــة للــتحكم واإلنهــاء 

، فـإن الرسيع بالحدود الدنيا من التضحية بالقوات األمريكية البرشية واملادية
قادة الواليات املتحدة يصبحون، والحالـة هذه، قادرين عىل توجيه تهديـدات 
اإلكــراه والقرســ بقــدر أكــرب مــن التصــميم املقنــع عــىل املبــادرة إىل العمــل 

  .العسكري يف حال أخفاق تلك التهديدات

  يف ضوء ما تقدم يتضح لنا، أن جزءاً كبرياً مـن التفكـري االسـرتاتيجي الجديـد 
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لة ما بعد الحرب الباردة، كان منصباً عىل رضورة تفعيل فكـرة اسـتخدام يف مرح
القــوة العســكرية خــارج الــبالد وإىل تأكيــد الحاجــة املتزايــدة المــتالك قــوات 

معلوماتيـة، سـيكون  -عسكرية تعمل، جنباً إىل جنب مع منظومة أسلحة تكنـو
. أنحـاء العـاملمبقدورها إسناد قامئة طويلة مـن املصـالح األمريكيـة يف مختلـف 

سياسـية،  -ومام عزز من قـوة هـذه الـدعوة وأضـفى عليهـا مسـوغات فكريـة 
الشعار املعلن، مكافحة اإلرهاب، ذلك الشعار الذي استثمر بكفاءة عاليـة، مـن 
ــف أدوات العمــل السياســية والدبلوماســية والعســكرية واإلعــالم  خــالل توظي

هيمنة األمريكية، تلك الهيمنة التـي املظلل، لتأكيد النزعة األحادية القامئة عىل ال
ميثل محورها ومركز فعلها الواليات املتحدة، يف نظام دويل أخذت شـعبيتها فيـه 
بالتناقص امللحوظ باملقارنة مع باقي دول العامل، وتتعرض فيه لتحديات ظـاهرة 
مل تكن مجربة عىل مواجهة مخاطرهـا املتزايـدة فـيام لـو سـلكت سـبيالً مقنعـاً 

ضامن الحق والعدالة واإلنصاف مبنظور إنساين، ليس باملنظور األمرييك وصادقاً ل
  .الضيق

  

•••  
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  الفصل الثالث

  سيادة قانون القوة عىل مبدأ قوة القانون

  

إحدى أهم االشرتاطات لتعميم وسيادة النموذج اإلمرباطوري هـو أن يكـون 
، )الخـاص(وهـذا القـانون . له قانونه الخاص هكذا كان حال كل اإلمرباطوريـات

لم بـه، رغم قسـاوته، مـن وجهـة نظـر الشـعوب األخـرى، التـي يفـرتض أن تسـ
 -يتداخل معه طيف متعدد األلوان لتجميله، حيث تتزاوج فيه النزعة القرسـية 

  . اإلكراهية مع النزعة الرتغيبية البنائة املعرب عنها بأداء رسالة إنسانية

فأسـاليب . النموذج اإلمرباطوري االمرييك مل يكن بعيداً عـن هـذا املنطـق
ـي، لتكـون عـىل  الجملـة مقبولـة ومسـوغة، الهيمنة والتسلط واإلكـراه القرس

نرشــ الحريــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وبنــاء (اقرتنــت مبفهــوم رســايل 
كـام أن القـوة العسـكرية األمريكيـة املتفوقـة بكـل ). الـخ... مجتمع الرفاهية

معايري التفوق العسكري، وهـي رشط ال غنـى عنـه لتأكيـد وترسـيخ االمنـوذج 
عن يف إطار إيديولوجي قائم عـىل هـذا اإلمرباطوري، كانت بحاجة إىل أن ترش 

  .املفهوم، مفهوم الرسالية

األب يف الجمعية العامة لألمم املتحـدة يف ) بوش(حمل الخطاب الذي ألقاه 

، بشائر والدة اإلمرباطورية األمريكيـة عنـدما تحـدث عـن 1989ترشين األول 
وبعـد . ويكتضمن الواليات املتحدة قواعد فعلة وأدائه السـل) نظام دويل جديد(

 2002الصـادرة يف أيلـول ) األمـن القـومي(ميض أكرث من عرشة أعوام، وثيقـة 

لتكون مبثابة اإلعالن عن نيَّة أقوى دول العامل الحفاظ عـىل هيمنتهـا سـواء مـن 
   جون(وبهذا الصدد يصف . خالل التهديد بالقوة العسكرية أم باستخدامها فعالً
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إسـرتاتيجية كـربى (هـذه الوثيقـة بأنهـا ، الخبـري بالشـؤون الدوليـة، )ايكنربي
تنطلق من االلتزام الجوهري باملحافظة عىل عامل أحادي القطب ال مكان فيـه 
لندَّ مزاحم للواليـات املتحـدة، وهـذه الحالـة مـن املفـروض أن تكـون دامئـة 
ــة، أو مجموعــة دول، أن تتحــدى يف أي وقــت  ــة دول ــث يتعــذر عــىل أي بحي

ومن شأن . ون، يبسط حاميته وينفذ إرادته بالقوةالواليات املتحدة كزعيم للك
هذه املقاربة أن تجعل املعايري الدولية الخاصة بالدفاع عـن الـنفس، املكرسـة 

وبوجـه أعـم، فـأن . من ميثاق األمم املتحـدة، عدميـة املعنـى) 51(يف املادة 

هذه العقيدة ترفض القانون الدويل واملؤسسـات الدوليـة باعتبارهـا غـري ذات 
أن دولة تصحيحية تسعى إىل اسـتغالل مزاياهـا األمنيـة لخلـق نظـام .... قيمة

   )1().عاملي تتوىل مبقتضاه إدارة األمور

الواليــات ) حــق(تؤكــد الوثيقــة املصــممة إلســرتاتيجية إمرباطوريــة عــىل 
يصـعب ) الحرب الوقائيـة(ومفهوم ). حرب وقائية(املتحدة يف اللجوء إىل شن 

، وبالتايل فهو ال يندرج ضمن إطار القـانون الـدويل، أو أن نجد له سنداً قانونياً 

التي تؤكد عىل حق الدولة يف الدفاع عن ) 51(ميثاق األمم املتحدة يف مادته 

وحتـى التعـديالت الالحقـة التـي . نفسها إذا ما تعرضـت إىل عـدوان خـارجي
الــذي يجيــز الــدفاع عــن الــنفس فإنهــا ال ) العــدوان(أدخلــت عــىل تعريــف 

هذا املفهـوم لـيك يكـون مرشـوعاً مـن الناحيـة القانونيـة، ذلـك أن تستوعب 
ويتمثـل هـذا . تنهض عىل أساس افرتايض غري واقعـي) الحرب الوقائية(نظرية 

األســاس االفــرتايض باســتخدام القــوة العســكرية بشــكل كيــدي ضــد تهديــد 
أو ) الكيفـي(مبعنى أنه تهديد غري موجود إال يف التصـور ) ملفق(أو ) متخيل(
  .ألصحاب النظرية) املزاجي(

من ناحية أخرى، ميكـن أن نالحـظ، أن وجـه الخطـورة يف هـذه العقيـدة 
  يكمـن يف أنهـا متـنح الواليـات املتحـدة، ولـيس ) الحرب الوقائية(اإلسرتاتيجية 
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األمم املتحدة، سلطة تقرير ما هو مرشوع أو غري مرشوع لتحديـد االسـتجابة 
مبدأ احرتام سيادة الدولـة وعـدم جـواز بعمل عسكري، ضاربة بعرض الحائط 

مبعنـى أن هـذه اإلسـرتاتيجية انتزعـت لنفسـها . التدخل يف شـؤونها الداخليـة
مرشوعية شن الحروب من مجلس األمـن الـدويل الـذي يحتكـر لوحـده مثـل 
هذه املرشوعية عندما يراهـا رضوريـة ملواجهـة حـاالت تهـدد السـلم واألمـن 

نتقال من آلية ترشيع الحرب داخـل املنظمـة ويعني هذا التحول اال . الدوليني
األممية إىل مبدأ رشعية الحرب الذاتية أو الحرب لذاتها، أي أن النظرة الذاتيـة 

. هـي التـي تـوفر لهـا أسـاس رشعيتهـا) من وجهـة النظـر األمريكيـة(للحرب 
فالحرب االستباقية تكرس أولويـة املرشـوعية القيميـة عـىل اآلليـة الترشـيعية 

  ). قضية مقدمة عىل القيود والضوابط املؤسسية لحفظ األمنعدالة ال(

فضالً عن ذلك، فإن الحرب الوقائية، ويف سياق هذا الفهم، تندرج يف خانة 
جرائم الحرب، ذلك أنها تسوغ لفعـل عسـكري يـروح ضـحيته آالف األبريـاء، 

ة ناهيك عن ما يلحق بالبنى التحتية واملنشئات واملراكز الصـناعية واالقتصـادي
أن الهـدف الـذي ) التخمـني(أو ) الظن(أو ) الحدس(من أرضار جسيمة ملجرد 

والحـدس أو الظـن ال يعـد، مـن وجهـة النظـر . تم تـدمريه هـو هـدف معـاد
لـذا فـإن الفعـل املرتكـب يف . القانونية،كونه قرينة يبنى عليها الفعل القانوين

مـن . ها القانونأطار الحدس املجرد يرقى إىل مستوى الجرمية التي يعاقب علي
هنا تكون هذه اإلسرتاتيجية متعارضة مع ميثاق األمـم املتحـدة الـذي يحظـر 
ــة وســالمتها  ــة دول ــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد ســيادة أي التهدي

  )2(.واستقاللها السيايس

وعىل الرغم من أن املدافعني عن هذه اإلسرتاتيجية الوقائية يقرون بأنهـا  
. والقانون الدويل، إال أنهم ال يـرون يف ذلـك أيـة إشـكالية تتعارض تعارضاً فظاً 

  . فإطار القانون الدويل، من وجهة نظرهم، خاو وبال معنى
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أن املحاولـة (، )ميكايـل غلنـون(عن هذه الفكرة بالـذات كتـب القـانوين 
الكربى إلخضاع حكم القـوة لحكـم القـانون يجـب إيـداعها مرمـدة التـاريخ، 

دولة الوحيدة القـادرة عـىل تبنـي الالقواعـد الجديـدة وهي، وضعية مالمئة لل
ألغراضها الخاصة، طاملا أنها تنفق وحدها تقريباً ما ينفقه باقي العامل مجتمعاً 
عىل وسائل العنف، وتعكف عىل شق مسالك جديدة وخطرة يف تطور وسائل 

والـدليل عـىل أن النظـام برمتـه . الدمار يف وجه معارضة عاملية شبه أجامعيـة
أنها عازمة عـىل " واشنطن"فقد أوضحت . جرد وهم واضح ال يحتاج إىل بيانم

  ). بذل كل جهد مستطاع للحفاظ عىل تفوقها

ويف مقاربة هذا الوضع غري املقيد باملواثيق واملؤسسات الدولية قياساً مـع 
أن واشـنطن أعلنـت أنهـا سـتتجاهل : (قـائالً) غلنـون(الحالة العراقية يضيف 

ابع لألمم املتحدة بشأن العراق، وأفصحت مبزيد من الرصاحة مجلس األمن الت
عــن أنهــا لــن تتقيــد بعــد اآلن بأحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة فــيام يتعلــق 

وعليه فقد تهاوت القواعد املرعيـة إجرائيـاً، وسـقط الرصـح . باستخدام القوة
برمته حطاماً، وهذا أمر مقبول وال بأس به مـا دامـت الواليـات املتحـدة هـي 

وبالتايل البد من مقاومة أية محاولة لتقييد حركتهـا يف . زعيمة الدول املستنرية

  )3().استخدام القوة

إن الهدف من اإلسرتاتيجية اإلمرباطورية هو مواجهة ومقاومة أي تحٍد لنفـوذ  
لذا فأن استجابة الواليات املتحدة ألي تحد ملكانتها . ومكانة وهيبة الواليات املتحدة

هـذا املوقـف الـذي تتبنـاه الواليـات . يبتها ال تثري أية مشكلة قانونيـةونفوذها وه
عندما كان يـربر اإلجـراءات ) دين اتشيسون(املتحدة اليوم يقرتب كثرياً من موقف 

املتخذة ضد كوبا، رغم علمه بأن حملة اإلرهـاب الـدويل آنـذاك، ومـا أشـبه اليـوم 
يف كوبـا، كانـت عـامالً ) غيري النظامت(بالبارحة، التي تشنها الواليات املتحدة بهدف 

   املوقــــف ذاتـــــه. مهــــامً ألن تــــدفع العــــامل إىل شـــــفري حــــرب نوويــــة
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حني رفضت سلطة محكمة العدل الدولية يف الحكم عـىل ) ريغان(تبنته إدارة 
اعتدائها عىل نيكـاراغوا ورضبـت بعـرض الحـائط بـأمر املحكمـة بـأن توقـف 

ضـد مرشـوعي قـرارين ) الفيتو(ض جرامئها، ثم استخدمت بعد ذلك حق النق
يف مجلــس األمــن يقــران حكــم املحكمــة، ويهيبــان بجميــع الــدول أن تحــرتم 

ــدويل ــانون ال ــوزارة ) أبراهــام صــوفري(لقــد أوضــح . الق املستشــار القضــايئ ل
ال ميكن االعتامد عىل القسم األعظم مـن العـامل لـيك (الخارجية األمريكية، أنه 

األغلبيـة بالـذات كثـرياً مـا تعـارض الواليـات وأن هـذه . يشاركنا وجهة نظرنـا
وعليـه يجـب أن نحـتفظ ألنفسـنا بحـق . املتحدة يف قضايا دوليـة ذات شـأن

تقرير أي املسائل التي تدخل من حيث األسـاس ضـمن نطـاق سـلطة الحكـم 

ومـن الطبيعـي أن هـذه املسـائل التـي  )4().القضايئ املحيل للواليات املتحـدة

ة هي ما أدانته املحكمة الدولية من أعـامل باعتبارهـا ترفضها الواليات املتحد
  .استعامالً غري مرشوع للقوة ضد نيكاراغوا

مثل هذا االزدراء بالقانون الدويل وباملؤسسات الدولية كـان واضـحاً أيضـاً 
إذ بقيت الواليـات املتحـدة محتفظـة . يف عهد إدارة ريغان وبوش األب واالبن

ن جانبها، وحيثام تـدعو الحاجـة إليـه، تحـت لنفسها بحق العمل االنفرادي م
  .مسوغ الدفاع عن مصالحها الحيوية

إن تأكيد النزعة اإلمرباطورية، والتخويل الذايت باستخدام القوة العسكرية 
جديـدة تتصـف بالديناميـة واملرونـة ) قانونية(كانت بحاجة إىل إرساء معايري 

ومثـل هـذه . غاً قانونياً لهليك يكون معها املعيار الجديد مرشداً للعمل ومسو 
املعايري الجديدة تجسد الهدف املنتقى يف الحرب الوقائية التـي جـاءت عليهـا 

لتكون هي املرجعيـة يف تربيـر  2002وثيقة األمن القومي الصادرة يف أيلول 

  . أي عمل عسكري تقدم عليه الواليات املتحدة
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  :هذا الهدف املنتقى يجب أن يتصف بعدة سامت

  .ن يكون مجرداً من أية قدرات دفاعيةيجب أ . 1

يجب أن يكون عـىل درجـة مـن األهميـة حيـث يسـتحق معهـا عنـاء . 2

  .مهاجمته

) الرشـ املطلـق(يجب أن يكون هناك طريقة لتصويره عىل أنه يجسد . 3

ــداهم(أو  ــا ) الخطــر ال ــذايت واملصــالح العلي ــدد الوجــود ال ــذي يته ال
  .للواليات املتحدة
اق عىل سبيل املثال، باعتبارها الحالـة التـي تـم تدشـني ولو أخذنا حالة العر 

نظرية الحرب الوقائية فيها، لوجدنا أن العراق كان مستوفياً ملعايري هذا القانون 
حسـب (فالعراق بال قدرة دفاعيـة، ويسـتأثر بأهميـة فائقـة، ويشـكل . الجديد

والشــعب  تهديــداً وشــيكاً لوجــود الواليــات املتحــدة) ادعــاء اإلدارة األمريكيــة
  .األمرييك

ورغم أن مزاعم اإلدارة األمريكيـة ثبـت بطالنهـا بخصـوص امـتالك العـراق 
ــدمار الشــامل، وأن الترصــيحات الرســمية بشــأنها كانــت تفتقــر إىل  أســلحة ال

، املوظف يف مجال العمل اإلستخبارايت، أشار إىل )سكوت بيرتسن(املصداقية، فإن 
وبة من أجل الرتويج لهدفها يف الحرب عىل اإلدارة قادرة عىل إطالق أية أكذ(أن 

وأن واشنطن عارضت عمليات التفتيش ألنها خشيت مـن أن تـؤدي إىل . العراق

) جــون ميارشــيمر(ويف نفــس الســياق، أضــاف  )5().العثــور عــىل اليشــء الكثــري
بشـأن (وهام باحثان يف العالقـات الدوليـة، أن مـزاعم الـرئيس ) ستيفن والت(و

أن ينظر لها عىل أنها محاوالت واضحة إلخافة األمـريكيني  الخطر العراقي يجب
إن التضليل هو نهـج عمليـايت مـألوف، فحتـى ... ودفعهم إىل تأييد فكرة الحرب

عـن  1990اآلن مازالت واشنطن تـرفض تقـديم الـدليل عـىل ادعاءاتهـا عـام 
تحشــدات عســكرية عراقيــة ضــخمة عــىل الحــدود الســعودية وهــي الذريعــة 

   )6().1991ي وقفــــت ورائهــــا لشــــن الحــــرب عــــام األساســــية التــــ
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أن معظم األمريكيني قـد خـدعوا (قائالً ) أناتول ليفن(كام علق املحلل السيايس 
بربنامج دعايئ قلام تجد نظرياً لـه يف الـدميقراطيات زمـن السـلم لكـرثة أكاذيبـه 

  )7().املنهجية

عـام وهكذا، نشطت الدبلوماسـية وأثـرت يف الكـونجرس ومـن ثـم الـرأي ال

، منح الكـونجرس الـرئيس سـلطة شـن 2002ففي ترشين األول عام . األمرييك
). لحامية األمن القومي األمرييك من الخطر املحدق الذي يشكله العـراق(حرب 

حالة الطوارئ ) ريغان(وهذا النص ليس بجديد، إذ كان عىل غرار إعالن الرئيس 

ـفات (ن ، وراح ميددها سنة بعـد أخـرى، أل 1985يف البالد عام  سياسـات وترص
حكومة نيكاراغوا تشكل خطر غري عادي عىل األمن القومي والسياسة الخارجية 

 2002وعىل نحٍو مامثل، كتب عىل األمريكيني مجدداً عـام ). للواليات املتحدة
  . أن يرتعدوا خوفاً، ولكن مـن العراق هذه املرة

ألمريكيـة ضد وبنفس القدر من التبسيط، وبعد مرور عامني عىل الحرب ا
العراق، ورغم كثافـة التضـليل اإلعالمـي عـن امـتالك العـراق ألسـلحة الـدمار 

عـن عـدم ) بـوش(الشامل، وبعد فشل الجهود املكثفة يف العثور عليها، أعلـن 
وجودها فــي العـراق، وأن املعلومـات التـي بنـي عليهـا قـرار الحـرب كانـت 

. تم تدمري دولـة بكاملهـاهكذا، وبكل بساطة، بررت الحرب بعد أن ... خاطئة
ولكن، ومن جانب آخر، وبعدما أعلن عن نجاح غزو العراق، تـم اإلقـرار علنـاً 
بأن أحد دوافع الحرب كان إرساء اإلسـرتاتيجية اإلمرباطوريـة الكـربى بوصـفها 

  . معياراً جديداً يف العالقات الدولية

ق سـيكون كان نرش إسرتاتيجية األمـن القـومي مبثابـة إشـارة إىل أن العـرا
لقـد (جاء فيه ) ديفيد سانجر(ففي تحليل تقدم به . األول وليس األخرياالختبار 

وأن ... صار العراق أنبوب االختبار الـذي تنمـو فيـه سياسـة الحـرب االسـتباقية 
  الواليات املتحدة لن ترتدد يف العمـل مبفردهـا، إذا مـا دعـت الرضـورة مامرسـة 
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عمل عىل نحو اسـتباقي طاملـا أن املعيـار حقها يف الدفاع عن النفس وذلك بال
أن الطبيعة االحتذائية لهذه املامرسة برمتها يف العراق باتـت ... قد تكرس اآلن

وسيكون عـىل الشـعوب وأنظمـة الحكـم . تدركها بقية دول العامل بشكل جيد
أن تبدل طريقتها يف رؤية العامل، من رؤية مبنية عىل األمم املتحـدة والقـانون 

إنهم يتعلمـون مـن . إىل أخرى قامئة عىل التامهي مع أجندة واشنطنالدويل، 
وا جانباً أية اعتبـارات تتعلـق  استعراض القوة الذي شاهدوه يف العراق أن ينحَّ

  )8().باملصلحة القومية لصالح االعتبارات التي تعكس األهداف األمريكية

مــرييك فضــالً عــام تقــدم، إذا كانــت املعــايري الجديــدة لــنمط الســلوك األ 
تكشف، من بني ما تكشف عنه، أن الذين بحوزتهم السالح والعزمية هـم مـن 
ميلكون سلطة فرض إرادتهم ومطالبهم عـىل العـامل، وأن يتـدخلوا عـن طريـق 
القوة تحقيقاً ألهداف تخصهم لوحدهم يف إطار املصلحة التي يخططون لهـا، 

ضـعتها املؤسسـات ويعتقدون بها، فأن هذا يخالف واحدة من املعايري التـي و 

ال يسـع املحكمـة إال ( 1949الدولية، ويف مقدمة األحكام الصادرة عنها عام 

أن تعترب الحق املزعوم يف التدخل شكالً من أشكال سياسة القوة، كـالتي آلـت 
يف املايض إىل أخطر االرتكابات عىل اإلطالق، والتي يستحيل أن تجد لها مكانـاً 

فمن طبيعـة األشـياء أن . عيوب املنظامت الدولية يف القانون الدويل، أياً كانت
يكون التدخل من نصيب الدول القوية، وقد يفيض بسهولة إىل إفساد تطبيـق 

  )9().العدالة نفسها

يف مالحظــة جــديرة باالنتبــاه، نرشــتها مجلــة األكادمييــة األمريكيــة لــآلداب 
عن حكم القانون  والعلوم، جاء فيها، أن اإلسرتاتيجية اإلمرباطورية تستغني فعالً

الدويل، وأن إسرتاتيجية األمن القـومي األمـرييك قـد خلـت مـن أي ذكـر لـه، أو 
أن أسبقية القانون عىل القوة، التـي كانـت أهـم (ميثاق األمم املتحدة، موضحة 

   خــيط يف نســيج السياســة الخارجيــة األمريكيــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة،
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كـام اختفـت كـذلك املـنظامت . جية الجديـدةتكاد تختفي متامـاً مـن اإلسـرتاتي
الدولية التي تعمل عىل نرش مفاعيل القانون، وتسـعى إىل كـبح جـامح القـوى، 

مــن اآلن فصــاعداً، إن القــوة هــي التــي .. فضــالً عـــن إســامع صــوت الضــعيف
وأن ... ستسود، وستامرس الواليات املتحدة تلك القوة بالشكل الذي تراه مناسـباً 

ية سـتعزز الحـافز لـدى أعـداء الواليـات املتحـدة عـىل العمـل هـذه اإلسـرتاتيج

  )10().استجابة الستيائهم املتعاظم من التهويل والرتويع الذي يلقونه منها

يف الواقع، ومنذ الحرب العاملية الثانيـة، تنـتهج اإلدارات األمريكيـة سـلوكاً 
تفصل فيه وبشكل منـتظم القـوة عـىل القـانون حيـث تجـد يف ذلـك خدمـة 

فاملصلحة تحظى بعناية فائقة واستثنائية مهام كانت عاقبة . صالحها القوميةمل
وحتـى عـىل صـعيد املـنظامت الدوليـة، كـاألمم . ذلك وخيمـة عـىل اآلخـرين

املتحدة، حرصت الواليات املتحـدة عـىل أن تكـون هـذه املنظمـة أداة طيعـة 
ـعية الدوليـة. لخدمة مصالحها ، أو أنهـا وعندما تتقاطع هذه املصالح مع الرش

بدأت تشعر أن تلك املصالح أصـبحت معرضـة للمسـاس، فأنهـا ال تـرتدد عـن 
ولنا يف سجلها الحافل باستخدام حق الـنقض . الخروج بعيداً عن إطار الرشعية

إذ هـي تتصـدر الصـفوف يف نقـض مشـاريع . خـري دليـل عـىل ذلـك) الفيتو(
تتقيد بالرشعية  قرارات مجلس األمن حتى تلك التي تهيب بالدول األعضاء أن

ويف حالة العراق، كثرياً ما عرقلت إدارة بوش األب تخفيف العقوبـات . الدولية
ويف إدارة كلنتـون، أعلـن . عىل العراق طاملا أن النظام السيايس فيه لـن يتغـري

أن إذعــان العــراق ال يكفــي ( 1994عــام ) وارن كرســتوفر(وزيــر خارجيتــه 

الفـرض بـالقوة بعيـداً عـن القـانون ، وانتهـت سياسـات )لتربير رفـع الحصـار

بل أن الحرب عىل . ، ومن دون تفويض دويل2003بالحرب عىل العراق عام 

العراق ما هي يف الواقع إال تأكيد عىل فرض مبدأ قانون القـوة وإقصـاء ملبـدأ 
  . تطبيق القانون



 

220 
  

يد ولعل املفارقة امللفتة لالنتباه والتي تدعوا إىل السخرية، أن دولة بذاتها تر
الحرب، ال أن تـدفع عنهـا، أو تحـول دون وقوعهـا، توجـه إنـذارها ألهـم جهـاز 

، وتطلـب منـه أن )مجلـس األمـن(مسؤول عن حفـظ السـلم واألمـن الـدوليني 
هذا ما أقدم عليه بوش االبن عندما وجـه إنـذاراً . يجيش الجيوش إلشعال فتيلها

ــه 2003آذار عــام  16أخــرياً ملجلــس األمــن يف  ــاً في ــى إذا مل (، معلن ــه حت أن
وإنـه ذاهـب . يستحصل موافقة مجلس األمن سوف يذهب إىل الحرب مبفـرده

  ). إىل العراق بالقوة العسكرية سواء بقي صدام وعائلته فيه أو أنهم خرجوا منه

مـدير معهـد ) إدوارد لـوك(ويف مقاربه افرتاضية، لكـن لهـا مغـزى، يشـري 
قـوى الصـغرية احتالـت لتحويـل لـو أن ال(املنظامت الدولية بجامعة كولومبيا 

ــس  ــن"املجل ــس األم ــالفيتوات " مجل ــة ب ــوة األمريكي ــة الق ــدى ملوازن إىل منت
والكلامت والنداءات، لحكمت هـذه القـوة عـىل رشعيتـه وصـدقيته بـالوهن 

أما لجوء بطل العامل إىل استخدام . والتهافت أكرث مام هام واهنتان ومتهافتتان
كون محل تجاهل، أو يجري التقليل من شـأنه، الفيتو بصور روتينية، فإما أن ي

وقد يحظى يف بعض األحيان باإلشادة باعتباره دليالً عىل املوقف املبديئ الـذي 
لكنك لن تجد يف كل هذا أدىن قلق من أن ينال ذلـك . تقفه واشنطن املحاربة

  )11().من رشعية وصدقية األمم املتحدة

بالقـانون الـدويل واملؤسسـات  وعندما نتأمـل بحالـة الالمبـاالة األمريكيـة
) أندرو كارد(الدولية، ال نجد غرابة يف قول رئيس هيئة موظفي البيت األبيض 

أننا لسنا بحاجة إىل (، والذي يذهب فيه إىل 2002أكتوبر / يف ترشين األول 

مجلس األمن إذا أراد املجلس أن يبقى ذا صلة، فام عليه إال أن مينحنـا سـلطة 
أعطانـا إياهـا الكـونجرس، أي سـلطة اسـتخدام القـوة كـام مامثلة لتلك التي 

وزيــر الخارجيــة األمريكيــة يف حينــه ) كــولن بــاول(وقــد أضــاف  )12().نشــاء

يستطيع املجلس أن يفعل ما يشاء، وأن يجري مـداوالت أخـرى، لكننـا منلـك (
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لقـد كـان يف (كـام أوضـح الـرئيس بـوش  )13().السلطة لنفعل ما تراه رضورياً 
طن أن تتشاور مع أعضاء مجلس األمن اآلخـرين، إال أنهـا مل تجـد مقدور واشن

  )14().رضورة لكسب موافقتهم

ــارس  ــدت يف م ــي عق ــة االزور الت ــدالع 2003آذار / ويف قم ــل ان ، وقبي

الحرب ضد العـراق، عـاد بـوش وبلـري عـىل تأكيـد ازدرائهـام للقـانون الـدويل 
مجلس األمن، وكـأن لسـان  إىل) إنذارهام األخري(واملؤسسات الدولية، فأصدرا 

أذعـن لنـا يف غضـون أربـع وعرشـين سـاعة وإال سـوف نغـزو : حالهام يقـول
وقـال بـوش أن غزونـا مرشـوع ألن . العراق من دون مصادقتك عدمية املعنـى

الواليــات املتحــدة متلــك الســلطة الســيادية الســتخدام القــوة لضــامن أمنهــا (
وأن األمـم املتحـدة .. بعدمـهالقومي املهدد من قبل العراق بوجود صـدام أو 

وأن الواليـات املتحـدة .. غري ذات صلة، ألنها مل ترتفع إىل مسـتوى مسـؤوليتها
حتـى لـو كـان العـامل كلـه معارضـاً ) مطالب العامل العادلـة(عازمة عىل تنفيذ 

وهكذا، كانت وما تزال، نزعة املغامرة والتشـديد يف تبنـي الخيـار  )15().بشدة

لخيار الوحيد وليس األخري، عندما تعجز الوسائل األخـرى، العسكري، باعتباره ا
هي السمة املميزة ملبادئ العمل السيايس الخـارجي والتخطـيط االسـرتاتيجي، 
حيث يـتم تغليـب منطـق القـوة عـىل مبـدأ سـيادة القـانون عنـدما تتطلـب 

ذلـك، دون أي اعتبـار لحقـوق ) رضورات األمن القـومي(و) املصالح الحيوية(
  .بادئ السيادة واالستقالل لآلخرينالشعوب وم

  

•••  
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  الخامتــــة واالستنتـــاجات

  

مثة عوامل عدة تفاعلت فيام بينها وأسهمت يف إنتاج دولة الواليات املتحدة 
دولة متقدمة بكل مقاييس التفوق العلمي . التي تعد اليوم أقوى دولة يف العامل

 التكنولوجي والقوة االقتصادية واملالية، والقدرة العسكرية، والنفوذ السـيايس، -
ولعـل املسـألة امللفتـة لالنتبـاه، أن هـذه . واالتساع الجغرايف، والكثافة البرشـية

الدولة تشكلت وفق سياقات واشـرتاطات مغـايرة للطريقـة التـي تشـكلت بهـا 
. الـدول/ الدول واألمم األخرى مبنظور العنارص التي يفرتض توفرها لقيام الدولة 

ينبغـي أن يقـوم عليـه أي شـعب  فالشعب مثَّل خليطاً برشياً غري متجـانس ملـا
ـي افتقـر إىل وحـدة  متجانس فكرياً وثقافيـاً، فضـالً عـن أن هـذا الخلـيط البرش

ــي ــتالحم االجتامع ــط ال ــاريخ ورواب ــا والت ــل . الجغرافي ــت عام ــا كان فالجغرافي
 -متنوعة ينتمي إليها أفراد جاءوا من أقاليم مختلفـة ) جغرافيات(استقطاب لـ 

ا املتمثل بإقليم ممتد بني محيطني مل يكن ملكاً لشعب مبعنى أن عامل الجغرافي
عاش عليه زمناً طويالً لينشئ بالتايل مجموعـة اجتامعيـة متجانسـة تـربط فيـه 

والتاريخ كان هو اآلخر متنوع املشارب ملجموعات برشـية . بينها عوامل مشرتكة
  . تعود أصولها التاريخية لدول كانت متشكلة سابقاً 

ي املتمثل بالعادات والتقاليد والقيم واللغة والثقافة التي أما املكون الحضار 
تسهم مبجملها تشكيل منط الحياة وطريقة التفكري ملجتمـع مـا كانـت مختلفـة 

بعبارة أخرى، كانت هناك . لهذه املجموعات البرشية الوافدة إىل القارة الجديدة
 يؤطرهـا هجرات برشية لها مرجعيات جغرافية وتاريخية وحضارية متنوعـة، مل

  هـذه . كيان سيايس واحد، إمنا هي التي عملت عىل إنتاجه وتكوينـه فـيام بعـد
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املجاميع البرشية املتعددة األلوان املختلفة املشارب كانت غايتهـا اإلقامـة عـىل 
اجتامعي يختص  -أرض رغم أن ملكيتها مل تعد إليها، لتنشئ بالتايل كيان سيايس 

  . بها ومييزها عن غريها

اعتــربت أمريكــا يف نظــر مؤسســيها فريــدة يف نشــأتها التاريخيــة وهكــذا 
فهـي جديـدة يف صـناعتها . بالقياس واملقارنة مع تاريخ ونشأة الدول األوربية

لتاريخها، إذ كانت يف نظرهم مبثابة لـوح أبـيض ميكـن أن يـدون عليـه البرشـ 
ألرض بـال املهاجرون واآلباء املؤسسون هم الذين صنعوا تاريخ . تاريخاً جديداً 

هكذا يعتقد األمريكيون، فإذا كان البرش سكنوا األرض هم من أجنـاس . تاريخ
مختلفة، فإن وطنيتهم كانت، كام يبدو، متجـذرة يف األفكـار ال برابطـة الـدم، 
ويف القانون الذي وضعوه وال برابطة النسب، ويف املواطنـة التطوعيـة النابعـة 

ميـان بدسـتور وّحـد أفـراد وجامعـات من الذات ال بالجذور املنسـوبة، ويف اإل
  . طائفي يعمل عىل بعرثتهم ومتزيقهم -مختلفة املذاهب ال يف معتقد ديني 

كان عامل املصلحة واستمرارية العـيش والبقـاء هـو الـرابط الـذي التقـى 
ومام ال شك فيه، كان للعامل . عنده واتفق عليه الجميع تحقيقاً لغاية الوجود

توفيق عىل نحـو بـاهر وملفـت لالنتبـاه، دور كبـري يف الديني، الذي نجح يف ال
وكـان . تعزيز التالحم بني أجنـاس برشـية مختلفـة األصـول ومتنوعـة االنـتامء

لطريقة الفصل النموذجية بني االختصاص الديني واالختصـاص السـيايس كبـري 
تنظـيم (األثر يف خلق مجتمع مثايل يف طريقة موازنته بني الوظيفـة السياسـية 

بالخالق تنظيم عالقة الفرد (والوظيفة الدينية ) الفرد باملجتمع والسلطةعالقة 

هذا إذا أخذنا بعني االعتبار أن العامل الديني كان قـد خـدم ). والحياة األخروية
الغرض السيايس لدولة تسعى إىل بناء قوتها الذاتية يف الداخل، وتتطلـع إىل دور 

طلب مقوالت عـدة، كنـا قـد أرشنـا وقد جسد هذا امل. ومكانة قيادية يف الخارج
ـــة  ـــة، كمقول ـــة الدراس ـــا يف بداي ـــاد(إليه ـــي(و) أرض امليع ـــار اإلله    )االختي
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وقـد أنتجـت هـذه الصـياغات . وغريها) أمريكا املكلفة بإنجاز رسالة عاملية(و
  . الفكرية قناعات راسخة لفكرة االستثنائية األمريكية

املتحـررة،  -اإلصـالحية  -ينيـة وكام لعب العامل الديني، بتعديالتـه الكالف
دوراً كبرياً يف عملية البناء الداخيل، ومتتـني أوارص الـتالحم االجتامعـي، حيـث 
رتــب عــىل عــاتق كــل فــرد التزامــات دينيــة وأخالقيــة يف تعامالتــه وعالقتــه 
باآلخرين، مثلام تقع عىل عاتقه مسؤولية بناء املجتمـع الرسـايل، فـإن األفكـار 

بها عرص النهضة يف الحرية الفرديـة والفلسـفة االقتصـادية  واملبادئ التي جاء
والسياسية لعبت هي األخرى دوراً كبرياً يف وضع اللبنات األوىل لقيـام اقتصـاد 

لقـد انرصـف املجتمـع بكـل فئاتـه إىل إنشـاء مرشـوعات إنتاجيـة ذات . متني
كام انرصف إىل بناء مؤسسات سياسية ملجتمـع مـدين وليـد . جدوى اقتصادية

ومام ساعد يف تكريس الجهود املبذولة لبنـاء املجتمـع والدولـة عامـل . النشأة
العزلة الجغرافية الذي أبقـى القـارة األمريكيـة، ولعقـود عديـدة مـن الـزمن، 
بعيــدة عــن مشــكالت القــارة األوربيــة املزكومــة بأزماتهــا السياســية الحــادة 

أمريكـا عمليـات  وحروبها العسكرية الطاحنة، يف الوقت الذي كانت تجري يف
حثيثة ونشاطات مكثفة إلرسـاء مرتكـزات بنيـة اقتصـادية متينـة ومؤسسـات 

  . سياسية تضبط األداء السيايس للمجتمع األمرييك

وهكذا، وما أن طلع القرن العرشين حتى خرجت أمريكـا قـوة اقتصـادية 
وعسكرية متكنت من تصحيح وتقـويم الخلـل االسـرتاتيجي يف معادلـة تـوازن 

ألوربية، بل أسهمت، أثناء الحرب العاملية الثانية ومـا بعـدها يف دحـر القوى ا
). فرنســا وبريطانيــا(املتحالفــة ضــد ) أملانيــا، إيطاليــا، اليابــان(قــوى املحــور 

وأسهمت يف إعادة بناء القوى املترضرة مـن الحـرب يف أضـخم مرشـوع عرفـه 
  . الغرب هو مرشوع مارشال
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وفر املوارد األولية وتنامي معدالت اإلنتـاج إن القوة االقتصادية املتمثلة بت
واإلنتاجيــة نتيجــة القــدرة الصــناعية الهائلــة، واالنتشــار االقتصــادي املتمثــل 
بالقدرة عىل تقديم القـروض واملـنح واملسـاعدات املاليـة واالسـتثامر الواسـع 
ـكات  ــة والـرش ــامي دور املؤسســات املالي ــال، وتن ــائض يف رأس امل النطــاق للف

فضــالً عــن إقامــة تحالفــات سياســية أمنيــة يف . لجنســية العمالقــةاملتعــددة ا
مختلــف منــاطق العــامل، وتبنــي عقائــد واســرتاتيجيات عســكرية، واالنتشــار 
العسكري عىل الصعيد العاملي، كـل ذلـك أسـهم يف تشـكيل مالمـح النمـوذج 
اإلمرباطوري األمرييك، حيث تزعمت الواليـات املتحـدة بعـد الحـرب العامليـة 

الرأساميل ضـد دول املعسـكر االشـرتايك بزعامـة  -ة دول املعسكر الغريب الثاني
االتحاد السـوفيتي، والتفـرد، بعـد زوال األخـري، بقيـادة العـامل وإدارتـه بفعـل 

الثقـايف العـوملي،  -إمكاناتها االقتصادية وقدراتها العسكرية ومنوذجها الفكري 
أحيانـاً واإلجبـار أحيانـاً جاهدة يف حثهـا لبقيـة شـعوب ودول العـامل بـاإلغراء 

أخرى، عىل األخذ واالقتداء بنموذجها يف رسم وتصميم منط الحياة، ومـن دون 
  . مراعاة ألية خصوصية حضارية أو فكرية أو ثقافية أو وطنية

ومام ال شك فيـه أن هـذه املكانـة املتقدمـة التـي ارتقـت إليهـا الواليـات 
برباعــة عاليــة وخطــوات املتحــدة مــا هــي إال نتــاج ظــروف معينــة متكنــت، 

مدروسة، من تطويعها وتكييفها وفق رؤية فكرية وفلسفية سياسية أسـهمت 
  . يف صياغة قواعد السلوك ومبادئ العمل االسرتاتيجي

قد يبدو من الصـعوبة مبكـان إيجـاد مقاربـة واقعيـة بـني شـعار الحريـة 
تحـدة والسالم والدميقراطية وحقيقة السلوك السـيايس الخـارجي للواليـات امل

إال أن هذه الشعارات ال متثل، من وجهة نظرنا، إال إعالنات روتينية . األمريكية
ــة  ــات تقليدي ــرييك أن  -أو مامرس ــيايس األم ــاب الس ــرص الخط ــيكية ح كالس

  يتضمنها ملجرد استقطاب الرأي العام األمرييك أو العاملي لقضية سياسية تريد
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تصار فيها عىل أعدائها، لتعرب بالتـايل اإلدارات األمريكية كسبها لصالحها، أو االن
إذ لـيس مـن . مبدئيـة -نفعية أكرث من كونها أخالقية  -عن سياسة براغامتية 

، )قـوى رشيـرة(املعقول منطقياً أن كل قضايا ومشاكل العامل تقف من وراءها 
  ). قوة الحق والفضيلة(وأن الواليات املتحدة متثل لوحدها 

ة أن القوى املهيمنة، ولـيس القـوى األقـل قـوة لقد أثبتت السوابق التاريخي
فاملصـالح . منها، هي مصدر الخطر، أو األكرث إثارة للهاجس األمني عند اآلخـرين

كانت تقف باستمرار وراء القوى الفاعلة إلشعال الحروب، ليس فيام بينهـا، إمنـا 
الناشئة  هذا فضالً عن فراغات القوة. بينها وبني القوى األقل قوة واملنتفعة منها

) توماس فريدمان(لقد كتب . بني القوى األساسية ذاتها والتي تدفع بها إىل ملئها

أن مثة فجـوة متوسـعة ( 2003يف الثاين من شباط ) نيويورك تاميز(يف صحيفة 
ما بني القوى تنتج كل أنـواع االسـتياء وانعـدام األمـن واملواقـف املتباعـدة مـام 

الفـراغ واالخـتالل يف تـوازن القـوة يشـكل وهذا . يشكل مامرسة مرشوعة للقوة
ومثل هـذا القـول ميكـن أن ). عامالً مغرياً لبعض القوى لفرض إرادتها وهيمنتها

يفرس لنا ملاذا تبنت الواليات املتحدة، عىل األقـل بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، 
اسرتاتيجيات وعقائد عسكرية متشددة، مبا فيها عقيدة الحـرب الوقائيـة، وهـي 

 الجملة اسرتاتيجيات أثارت املخاوف والهواجس األمنية لدى الكثري من دول عىل
العامل، مام خلق انطباعات قوية يف أن تكون القوى املهيمنـة املتفـاخرة بعنـارص 
. قوتها متثل الخطـر األكـرب عـىل السـالم، حتـى عنـدما تبرشـ بالسـالم والفضـيلة

استطالعاً لرأي األوربيني نرشته ) التايم(وبالتايل، ليس من املفاجئ، عندما نرشت 

عن األمم التي تشكل أعظم خطر عىل ) 2003شباط  6(يف عددها الصادر يف 

مـن الـذين ) 8-7(السالم، أن يحصل كل من العراق وكوريا الشاملية عىل نحـو 

، يف حـني حصـلت الواليـات )2003ينـاير / كانون الثاين (استطلعت آرائهم يف 

  .%)80(املتحدة عىل نسبة 
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وهكــذا، ويف الوقــت الــذي منحــت فيــه االســتثنائية األمريكيــة املزعومــة 
السياسة الخارجية صفة املثالية، من وجهة النظر األمريكية، فإنها كانت، ومـن 

هـانس موركنثـاو وجـورج (وجهة نظر أصحاب املدرسـة الواقعيـة مـن أمثـال 
 من شعوب ، مصدر إزعاج وعدم ارتياح بالنسبة للكثري)كينان وهرني كيسنجر

  . ودول العامل

إن الكثري من الواقعيني، سواء داخل أمريكـا أم مـن خارجهـا، يـرون أن مثـة 
نفعية قد تبدو خفية إال أنها واقعية، يف كل حـديث أو خطـاب  -ملسة مصلحية 

سيايس عن املثاليـة األمريكيـة وتضـمينه، عـىل نحـو مقصـود، بالعنايـة اإللهيـة، 
فكـل الحـروب التـي . مربر للطموحـات العامليـة ويجدون يف كل ذلك ما هو إال

شنتها أمريكا مبا فيها الحرب عىل أفغانسـتان والعـراق، كـان الخطـاب السـيايس 
الـذي يهـدد ) محـور الرشـ(يتضمن تأكيدات عىل أن العمل العسكري هو ضـد 

، وأن )جعل العامل مكاناً آمناً من أجل الدميقراطية(املصالح األمريكية، وأن غايته 
العنايـة (و) الفضـيلة األمريكيـة(الحرب وتحقيق النرصـ فيهـا يعتمـد عـىل شن 

التـي ينهـي كـل سـيايس أمـرييك كـل ) ليبارك هللا أمريكـا(ولعل عبارة ). اإللهية
خطاب رئييس مبا فيها الخطب الرئاسية، وخاصـة تلـك التـي تتعلـق بـالحرب أو 

ن ما تفعله الواليات السلم، تبدو أنها تعمل عىل إثارة إيحاءات لخلق قناعات بأ 
، وطاملا أن تلك هـي مشـيئة )بإرادته(أو ) مبشيئته(أو ) باسم الرب(املتحدة هو 

  .الرب، فال بد أنها ستكلل بالنجاح والنرص ألنها إرادة ومشيئة مصدرها الفضيلة

وهكذا، تقدم فكرة االستثنائية األمريكية املرتكزة عىل فكرة االختيار اإللهـي 
يقوم بدور نرش الفضـيلة واملبـادئ األخالقيـة ومحاربـة قـوى للشعب األمرييك ل

الرشر، مربرات خاصة لها طبيعة مقدسة، تدفع بالواليات املتحدة إىل التدخل يف 
تتوجـه السياسـة ) قيم ومبـادئ الفضـيلة(و) اإلرادة اإللهية(فباسم . قلب العامل

ــو  ــىل ص ــكيله ع ــد تش ــامل وتعي ــاكل الع ــل مش ــارج لتح ــة إىل الخ   رتها األمريكي
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ووفق قناعاتها، ال ألنها تريد أن تهمني عليـه، ولكـن ألنهـا ال تسـتطيع أن تكـون 
  . إال يف عامل شبيه بها ويقتدي بنموذجها) كام تعتقد(آمنة 

ويف اعتقادنا، أن هذه القناعات الراسـخة، الصـلبة والعنيـدة، حـول فكـرة 
ن الصـواب اإللهـي، الفضيلة واالستثنائية، والصواب األمرييك املطلق النـابع مـ

واعتبار العامل ميلء ببؤر الرش والخطيئة، وافتقـاره إىل الصـواب وابتعـاده عـن 
الحقيقية، هي مصدر تـذمر وإثـارة اآلخـرين وسـبب صـدامهم مـع الواليـات 

  . املتحدة األمريكية
يبدو أن هذه األفكار حول االستثنائية األمريكية قد تالقحت مع معطيات 

سدها انفراد الواليات املتحدة مبكونـات القـوة واالقتـدار بيئة دولية مواتية ج
لتنتج قناعات أمريكية مضافة وأكرث رسوخاً، وخصوصاً لدى النخـب السياسـية 

وشعوراً متزايداً عنـد اآلخـرين مفـاده، ) حاجة عاملية(وصناع القرار يف أن مثة 
مــر الــذي أن ال غنــى عــن القيــادة األمريكيــة يف إدارة املشــكالت العامليــة، األ 

يف مقــال لــه نرشــته ) جــون منتــز(ســيخلق توافقــاً مــع الفكــرة التــي طرحهــا 

ــنطن بوســت يف ( ــانون األول  31الواش ــول فيهــا ) 2002ديســمرب / ك يق

هـذا ). انضموا إلينا تحت غطاء الحاميـة األمريكيـة وإال ستتعرضـون للـدمار(
 كـل االتجاه الفكري هـو الـذي لجـأ إليـه الـرئيس بـوش االبـن للهيمنـة عـىل

ويبدو لنا أن التغري السيايس الذي أصاب العراق مـن جـراء حـرب . املستويات
. عليه مل يكن كافياً، أو مل يكن هو املنتهي للوقوف عنـد حـدوده) بوش(شنها 

فالهدف مل يكن مقترصاً عـىل هـذا األفـق الضـيق، إمنـا إدخـال العـراق ومعـه 
األمريكيـة مـن خـالل الرشق األوسط، ورمبا دول أخرى خارجه، ضمن الحدود 

  . نوع من األمركة الطوباوية

وعليه، إذا كانت الحرب هي األداة الوحيدة للتغيري واملعول عليهـا للتبشـري 
بالحرية وإقامة الدميقراطية عىل وفق الطريقة التي اعتمدت يف العـراق، فإننـا، 
والحالة هذه، سنكون ليس أمام مفهـوم خـاطئ إلحـالل الدميقراطيـة والحريـة، 
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إمنا سنكون أيضاً أمام حالة خطرية وغري مسبوقة من الدكتاتورية لدولة منفردة و 
. تقود العامل وتريد تعميم منوذجها يف إقامة الدميقراطية عـرب بحـور مـن الـدماء

إن الدميقراطية هـي نتـاج (وهذا خالف املنطق الفكري الذي بنيت عليه مقولة 
وعليـه، إذا ). ة مـن أهـم تجلياتهـاحرية األفراد يف التعبري عن رأيهم وهي واحد

كانت رؤية الحرب، وفق املنظور األمرييك، تعد وسـيلة للدميقراطيـة، أو إحـدى 
األدوات املوصلة إليها، فإن هذا املنظـور يعـرب عـن إسـاءة لفهـم نتـائج الحـرب 
العدوانيــة، كــام يعــرب يف الوقــت ذاتــه عــن منطــق معكــوس ملتطلبــات إقامــة 

عبارة أخرى، إنه يصـعب قبـول فكـرة إقامـة دميقراطيـة ب. الدميقراطية وتطورها
بحروب عدوانية تدخلية، كونه يخالف جـوهر ومنطـق الدميقراطيـة األمريكيـة 
التي كفلها الدستور األمرييك ذاته الـذي يـذهب إىل أن الدميقراطيـة تعبـري عـن 
 تكافل اجتامعي، أو عن عقد اجتامعي تشكله اإلدارة املشرتكة ملجتمع ما، ال عن

  . طريق متزيق روابط ذلك املجتمع

يبدو أن مثـة مقاربـة فكريـة تطرحهـا بعـض النظريـات األمريكيـة لحالـة 
أن ال غنى عن القيـادة (الفوىض العاملية اليوم، والتي من شأنها أن تعزز فكرة 

لضبط وتنظيم حالة الفـوىض هـذه، عـىل وفـق الحالـة االفرتاضـية ) األمريكية
إن مقاربة كهـذه تبـدو لنـا خاطئـة يف . االجتامعيالتي تطرحها نظرية العقد 

فنظرية العقد االجتامعي إذا كانت متثـل ترفـاً فكريـاً، أو . منطلقاتها ونتائجها
تأمالً طوباوياً، فإن ما يعشه العامل اليوم هو حالة واقعية بعيدة عن التـأمالت 

ا أمكـن هذا فضالً عن كون نظرية العقـد االجتامعـي، إذ. الفلسفية االفرتاضية
التسليم بها جدالً، فإنها تخيلت وجود مجتمع صغري متجانس لحد ما، ويتفـق 
أعضاؤه عىل عقد ما، وهذا ما ال ينطبق عىل املجتمع الدويل املتعدد األجنـاس 

  . واملتنوع يف االنتامء، واملختلف يف مكونات بنائه الفكري والحضاري والثقايف
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ــة ال ــة الفكري ــرى، إن املقارب ــارة أخ ــرين بعب ــض املنظ ــا بع ــي يطرحه ت
األمــريكيني، والتــي تجعــل مــن الفــوىض العامليــة مامثلــة يف معطياتهــا لحالــة 
الطبيعة األوىل التي جـاءت بهـا نظريـة العقـد االجتامعـي، والتـي تفـرتض أن 
أفراد املجتمع كـانوا يعيشـون حيـاة تتسـم بـالفوىض وانعـدام األمـن وغيـاب 

ص مــن هــذه الحالــة الفوضــوية غــري االســتقرار، وأنهــم، ورغبــة مــنهم للــتخل
تم فيام بيـنهم عـىل اختيـار سـلطة ) عقد اجتامعي(املستقرة، اتفقوا مبوجب 

تأخذ عىل عاتقها مسؤولية ضبط املجتمع وإدارته وتنظـيم حيـاة أفـراده، وأن 
هذه الحالة ميكن أن تنسحب اليوم عىل الدور الذي متارسه، أو الـذي يفـرتض 

دة لضبط حالة الفـوىض العامليـة، وتحويـل العـامل إىل أن متارسه الواليات املتح
عامل آمن ومستقر، إن هذه املقاربة متثل يف رأينا مسوغاً فكرياً يؤدلج مـربرات 
النزوع األمرييك الدائم للقوة العسكرية ويهدف إىل القيادة العامليـة للواليـات 

هذا املنطـق  .املتحدة األمريكية وضامن استمرار تربعها عىل قمة الهرم الدويل
االفرتايض لنظرية العقد االجتامعي العاملي، إذا صح وصـفها، يطـرح تسـاؤالت 
عدة منها، ما هي املربرات املنطقية التي تسـوغ ألن تكـون الواليـات املتحـدة 
األمريكية قائدة لعامل متنوع يف مكوناته، ومع ذلك، يرتيض بسلطتها وسلطانها 

أعضـاء املجتمـع الـدويل عـىل مـنح عليه؟ كيف نضمن توافق واتفـاق جميـع 
ثقتهم بالقيادة العاملية للواليات املتحدة؟ وكيف تتنـازل الـدول عـن سـيادتها 
حتى تكون الواليات املتحدة األمريكيـة هـي صـاحبة السـلطة العليـا واإلرادة 
املطلقة؟ ثم كيف نضمن عدالة هـذه الدولـة ذات املصـالح العامليـة املمتـدة 

ع قضايا ومشكالت متنوعة متعددة؟ وكيف نوفق بني وحيادها عند التعامل م
  تطلعاتها وتطلعات شعوب ودول العامل؟

إذن، نحن هنا أمام أطروحة هي أقرب إىل الخيال منها إىل الحقيقة، وهي 
ال تعدو أن تكـون إال مجـرد مسـوغ فكـري سـاذج ال يقنـع إال مـن هـم أكـرث 

  . سذاجة منه
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ة الثانية البداية الحقيقة لالنغـامس مثلت املرحلة التي تلت الحرب العاملي
األمرييك املكثف بالقضايا واملشكالت العاملية بعد عقـود مـن الـزمن لسياسـة 

  . وصفت بالعزلة، أو إىل وضع تقرتب فيه من ذلك

سيكون للواليات املتحدة، بعد هذا التاريخ، دور ومكانة مختلفة كلياً عـام 
كانــت متثــل ثقــالً مهــامً يف  كانــت عليــه، إذ أصــبحت الوريثــة لقــوى أوربيــة

السياسة الدوليـة، وإىل مـدى أبعـد مـن ذلـك أصـبحت قائـدة لهـا ومتزعمـة 
ملعسكر يضمها هو معسكر دول أوربا الغربيـة، مقابـل معسـكر آخـر يقابلـه 

  . يضم دول أوربا الرشقية بزعامة االتحاد السوفيتي

لصـعيد يف هذه اللحظة التاريخية من إعادة تشـكيل مراكـز القـوى عـىل ا
العاملي، بدأ يتنامى شعور لدى النخب السياسية والفكرية ومراكز صنع القرار 
األمرييك مفاده، أن املسؤولية التاريخية والرسالية تحتم عىل الواليات املتحـدة 
تبوء هذا املركز واملكانة يف القيـادة العامليـة، لـيس فقـط لنرشـ قـيم ومبـادئ 

ية، إمنا أيضاً ملقاومة ومحاربـة فكـر وصـف الفكر الليربايل والنموذجية األمريك
  . بقيادة االتحاد السوفيتي) محور الرش(بأنه هّدام يتزعمه 

هذا الشعور املتنامي بالدور الرسايل واملسؤولية التاريخية هـو الـذي فـرض 
عىل الواليات املتحدة تبني سياسات متشددة غلب عليها طابع التهديـد بـالقوة 

إذا ما اقتضت الرضورة ذلك أكرث من تغليبها لخيارات العسكرية أو باستخدامها 
العمل السـيايس والـدبلومايس، بـل أن األخـرية كانـت تحمـل يف ثناياهـا مالمـح 
شديدة الوضوح بالعزم والتصميم للقيام بأعامل عسكرية رمبا تخرج عـن منطهـا 

  . التقليدي لتدخل حيز املجابهات والرضبات باألسلحة النووية

ــى عليهــا مالحظــة أخــرى مفادهــا، أن كــل اإلدارات هــذه املالحظــة  تبن
األمريكية، ومنذ نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة وحتـى وقتنـا الحـارض، تبنـت 
  اسرتاتيجيات عنيفة بشكلها ومضمونها مام جعل القوة العسـكرية أو التهديـد 
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وكـان أخطـر . باستخدامها رضورة مالزمة للسلوك السيايس الخارجي األمـرييك
يزت بـه اإلدارة األمريكيـة يف عهـد بـوش االبـن، وخصوصـاً بعـد أحـداث ما مت

ــول  ــن أيل ــ م ــادي عرش ــبتمرب / الح ــبة  2001س ــرتاتيجية الرض ــا إلس تبنيه

وإذا كانـت . االستباقية والعمـل عـىل ترجمتهـا إىل سياسـة عسـكرية إجرائيـة
لشـامل كإسرتاتيجية االحتـواء، والـدمار ا(االسرتاتيجيات األمريكية السابقة لها 

قد تعطل تنفيذها، أو قيدت عن ) واملؤكد، والرضبة النووية الثأرية االنتقامية
العمــل بفعــل الــرادع النــووي الســوفيتي، فــإن إســرتاتيجية الرضــبة الوقائيــة 

وبسبب من هشاشة الرادع النووي الرويس، وانحسار نطاق عملـه واقتصـاره (
ـاً، وعـدم قدرتـه عىل حدود إقليمية أو قضايا تهم األمن القومي الـر  ويس حرص

جـرى ) عىل تغطية مناطق ودول أخرى كان يغطيها الرادع النووي السـوفيتي
تنفيذها كسياق عمل اسرتاتيجي ضد كل مـن أفغانسـتان والعـراق، والتهديـد 
بها ضد كل من سوريا وإيران وكوريا الشاملية، أو ضد كل من تسّول له نفسه 

  . من العاملتهديد املصالح األمريكية يف أي مكان 

كونـدوليزا (وكام سبقت اإلشارة، يذهب منطق الحرب الوقائية، كام أشـارت 
، )إسرتاتيجية جديدة لألمـن القـومي للواليـات املتحـدة(عند إعالنها عن ) رايس

ديسـمرب / كـانون األول /  16الواشـنطن بوسـت بتـاريخ (وكام أوردته صحيفة 

ناشـئة تهـدد أمـن الواليـات ، أن هذه اإلسـرتاتيجية تـرى مثـة مخـاطر )2002
املتحدة يف الداخل، كام تهدد مصـالحها املمتـدة يف الخـارج، مـام يتوجـب عـىل 

) العمل ضد مثل هذه التهديدات الناشئة قبل أن يكتمـل تكوينهـا(أمريكا اآلن 
بقدر ما يكرب التهديد، يكرب خطر الجمـود، (األمر الذي يتطلب تكتيكات متغرية 

التخاذ إجراء استباقي للدفاع عن أنفسنا، حتى لو بقي الشك ويزداد األمر إقناعاً 
محيطاً بزمان ومكان هجوم العـدو، وإلحبـاط أو منـع أعـامل عدائيـة يـأيت بهـا 
ـــتباقي إذا لـــزم ـــىل نحـــو اس ـــدة ع ـف الواليـــات املتح ـ ـــومنا، ستترصـ   خص
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، أن مثــل هــذه التهديــدات، وبســبب مــن )كونــدوليزا رايــس(وتضــيف ). األمــر
تجيز للواليـات املتحـدة توجيـه رضبـات اسـتباقية ضـد دول (ا جسامة خطورته

وجامعات إرهابية توشك أن تحصل عـىل أسـلحة الـدمار الشـامل أو الصـواريخ 
  ). البعيدة املدى والقادرة عىل إيصالها، والغرض هو تدمري أجزاء قبل تجمعيها

: إن القراءة املتأنية لعقيدة الحرب الوقائية تكشف عـن عـدة أمـور منهـا
أنها إحدى أهم الوسائل أو األدوات املستخدمة للتأكيد عىل هيمنـة الواليـات 
املتحدة من خالل امتالكها لقوة ونفوذ غري مسبوقني، وأن هـذه الهيمنـة هـي 

وأن القــيم . الحــق األمــرييك الــورايث، وأن الســالح يســتوجب الحفــاظ عليهــا
عــىل مصــادر  واملصــالح األمريكيــة تســتوجب إتبــاع ســبل اســتثنائية يف الــرد

التهديد، وهذه القـدرة عـىل الـرد تجعـل مـن الواليـات املتحـدة قـوة دوليـة 
كام وأن هذه العقيدة تتجاوز عتبـة الـردع التقليـدي الـذي حرصـت . متميزة

عليه االسرتاتيجيات السابقة، كاالحتواء، الـرد االنتقـامي، القـدرة عـىل التـدمري 
تيجيات عاجزة عن إنجاز متطلبـات بالرضبة الثانية، بل أنها تجعل هذه االسرتا

سياسة ردع ناجحة، ذلك أن القـدرة عـىل تنفيـذ التهديـد بالعقـاب هـي أقـل 
احتامالً مثل هـذه العقيـدة، وضـمن هـذه املواصـفات، تنطـوي عـىل أخطـار 
جديدة وغري مسبوقة، ذلك أنها تبادر بالعمل العقايب مبجرد تشـخيص مصـادر 

بعبارة أخرى، إن عقيـدة . سة تهديد مضادةالتهديد وقبل اللجوء إىل إتباع سيا
الحرب الوقائية تقصد تخطي مثالب سياسات الـردع واالحتـواء التـي حـددت 
أبعاد الحرب الباردة، ذلك أن نجاح الـردع املرتكـز عـىل التهديـد فقـط، ومـن 
وجهة نظرها، هي أقل احتامالً، ضد قادة دول مارقة أكرث استعداداً للمجازفـة، 

يفرتض ردعها، بعد التأكد من خطورتها، إمنـا العمـل عـىل إنـزال األمر الذي ال 
  . العقاب فيها وتدمريها
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تـركن إسـرتاتيجية ) الـدفاع االسـتباقي عـن الـنفس(وهكذا، ووفق منطق 
ــل واىل تسلســل مفــرتض مــن  ــة إىل توقــع عــىل املــدى الطوي الحــرب الوقائي

نطق املبارش للـدفاع األحداث أقل حتمية بكثري من األحداث املحتكم إليها بامل
عن النفس، وهو بإطالق النار أوالً وطرح األسـئلة الحقـاً يفـتح الطريـق أمـام 

وبانتهاك املبدأ التقليدي للدفاع عن النفس . تقدير مأساوي خاطئ للحسابات
وفق القانون الدويل تخـرج الواليـات املتحـدة مـن منظومـة قيمهـا األخالقيـة 

ا لتعطي لنفسها حقاً غـري مرشـوع للتـدخل يف واملثالية واإلنسانية التي تدعيه
  . شؤون اآلخرين، وخرق قدسية السيادة وحق الشعوب يف تقرير مصريها

وهكذا، فإن منظري الحرب الوقائية، واملحافظني الجدد عمومـاً يعتقـدون 
بأن القدرة عىل إحداث الصـدمة وبـث الخـوف والرعـب باالسـتخدام املبـارش 

أكـرث نجاعـة مـن املبـادئ القانونيـة الدوليـة يف  واملكثف للقوة العسكرية هو
إال أن عقيدة الحـرب الوقائيـة، أو الرضـبة االسـتباقية، مل . التأثري عىل اآلخرين

فطوال سـنوات الحـرب . تكن نتاج منط فريد من التفكري االسرتاتيجي األمرييك
الباردة مل ترتاجع حدة الدعوات إىل حـرب نوويـة اسـتباقية وقائيـة بفعـل مـا 
انطوت عليه تلك املرحلة من موضوعات شديدة الخطورة، وواجهت اإلدارات 

فالسـوفيت كـانوا ميلكـون . األمريكية أعداء أقوى بكثري من القاعـدة والعـراق
. أسلحة دمار شامل حقيقية، فضالً عن وسائط نقلها ونرشها عىل نطاق عاملي

ضـد موّجـه ) بكـام كـان يصـفها الغـر (كام كانوا ميلكون أيديولوجية عدائيـة 

ومـع ذلـك، . دميقراطيات رأساملية تقودها وتحركها الواليات املتحدة األمريكيـة
كانت هناك ضوابط قانونية ودولية ونظام تحالفات متبادلـة، بـل كانـت هنـاك 
اعتبارات لحدود الحركة تفهمها القوى املركزية القائـدة للنظـام الـدويل وتعمـل 

حمراء يفرتض عـدم تجاوزهـا مـن قبـل أي عىل احرتامها، ذلك أنها متثل خطوط 
  هذا فضالً عن عقالنية التفكري بجدوى حرب باهظة ومكلفة ال يخرج منها. منها
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طرف منترص وآخر منهزم، وفق ما كان يطرحه منطق الحرب النووية بحتميـة 
  . الدمار الشامل واملتبادل للقوتني العظميتني

ائد تـم إدارة العديـد مـن وفق هـذا املنطـق الغالـب عـىل منـط التفكـري السـ
. األزمات التي كانت تضغط وتغري صناع القرار للجوء إىل رضبـة اسـتباقية وقائيـة

ومع ذلك، مل يتم النزوع إليها باعتبارها أفضل الخيـارات املطروحـة إمنـا باعتبارهـا 
  فام الذي تغري؟ ... متثل خيار غري عقالين وال أخالقي وال قانوين وال إنساين 

ــذي ت ــدة إن ال ــذه العقي ــري أو الفلســفي له ــاء الفك ــيس البن ــو ل ــري ه غ
العسكرية والثوابت الحاكمة ملنطقها العسـكري، بـل الـذي تغـري هـو طبيعـة 

هـذا . العدو املستهدف بها وطبيعـة القـدرات التـي بحوزتـه وماهيـة هويتـه
فضالً عن تغري املكونات والقوى األساسية التي كانت متحكمة بالنظام الـدويل 

مـن هـو : إن الذي تغـري يكمـن يف طبيعـة اإلجابـة عـىل السـؤال. ملهوآلية ع
العدو؟ وهل هناك قيود تحول دون االنفراد بـه وتـدمريه مـن دون أن يتكبـد 
الطرف املبادر خسائر تذكر بالقياس مع حجـم الخسـائر التـي ميكـن تحملهـا 

  عندما كان االتحاد السوفيتي؟ 

يقهـا ضـد أفغانسـتان والعـراق الحرب الوقائية االستباقية التي جـرى تطب
استهدفت أعداء ال ميثلـون بكـل املقـاييس حجـم املخـاطر التـي كـان يثريهـا 
االتحاد السوفيتي وكام روج له الفكـر السـيايس واالسـرتاتيجي األمـرييك أثنـاء 

كام أن األعداء الجدد، الذين هم من دون االتحـاد السـوفيتي، . الحرب البادرة
وجية أو القدرات، ال ميلكون أسلحة دمار شـامل وال سواء عىل مستوى األيديول

ــة تصــيب قلــب األرايض األمريكيــة  ــادة جامعيــة وال قــدرات قتالي وســائل إب
  . ومرتكزات بنيتها الصناعية وحياتها االقتصادية

يف ضوء مام تقـدم، ميكـن أن نسـتدل بـالقول، أن الرضـبة الوقائيـة أو الحـرب 
اسـتهالل عرصـ جديـد مصـمم وفـق : دة منهااالستباقية أريد بها تحقيق مقاصد ع

تعطي للقوة العسكرية أولوية عىل ) املحافظون الجدد(أفكار نخبة قيادية أمريكية 
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والغاية من وراء ذلك اسـتثامر أقىصـ مـا ميكـن . الخيارات غري العسكريةبقية 
استثامره من حالة االنفراد األمرييك، وتوجيـه رسـالة إىل اآلخـرين مفادهـا، أن 

يات املتحدة هي القوة الوحيدة القادرة عىل حل مشـاكلها حتـى وأن تـم الوال 
مبعنـى تأكيـد وترسـيخ مـذهب . ذلك بعيداً عن مشاركة اآلخرين من حلفائها

وأن الواليـات املتحـدة تتخـذ . االستثنائية األمريكية بامتيـاز ومـن دون منـازع
وإمنا للنهوض هذا املوقف باملبادرة بعمل عسكري وقايئ ال يحفظ أمنها فقط، 

مبسوؤليتها يف الدفاع عن الحرية اإلنسانية واملبادئ والقـيم الدميقراطيـة ضـد 
فضالً عن ذلك، تأكيد ومتجيد النزعة األمريكية املميزة التـي . العنف والعدوان

طابعاً قيادياً ملسـاعدة اآلخـرين عنـدما يقـول يف خطابـه ) بوش(يضفي عليها 

 2002/ أكتـوبر /  9 عـددها الصـادر يف يف) النيويـورك تـاميز(الذي نرشـته 

بعزميتنا سنعطي لآلخرين قوة بشـجاعتنا سـنعطي لآلخـرين أمـالً، وبأعاملنـا (
بهـذا ). فليبـارك هللا أمريكـا... سنحفظ السالم ونهـدي العـامل إىل زمـن أفضـل 

أراد أن يخلـق قناعـات تـرى يف الواليـات املتحـدة، ) بـوش(الخطاب يبـدو أن 
  . لة املخلَّصة للعامل والهادية له عىل طريق الخري والسالموليس غريها، الدو 

وليك يكتمل هـذا الخطـاب السـيايس بإيحائـه الـديني الـذي يجعـل مـن 
املخلصة واملنقذة لعامل ميلء بالرشور، وحتى يأخذ  -املرجعية  -أمريكا الدولة 

غـي أن كامل أبعاده بإنجاز مهامه الرسالية الخالصية، فإن املسعى األمرييك ينب
يقرتن بفعل عنيـف متشـدد ينهـي كـل مـن يعـرتض سـبيله املحتـوم واملقـرر 

  . مبشيئة اإلرادة اإللهية

هنا تكون الحرب االستباقية واحدة من اشرتاطات الفعل االسرتاتيجي الـذي 
خلفها ) قوى رشيرة(يراد به، كام يذهب دعاتها، تصفية العامل وتنقيته من ذيول 

هذه الذيول أو القوى ستأخذ فـيام بعـد تسـمية . فيتيعامل ما بعد االتحاد السو 
  التــي يجــب محاربتهــا حتــى) الــدول الراعيــة لإلرهــاب(أو ) الــدول اإلرهابيــة(
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بول (هذا التوجه مثله . ال تواجه أمريكا عقبات يف تعميم مرشوعها اإلمرباطوري
يث نرشـته األكرث تطرفاً واألكرث متسكاً بعقيدة الحرب الوقائية يف حد) وولفوفيتز

علينـا أن (يقول فيه ) 2002نوفمرب / ترشين الثاين  15نيويورك تاميز بتاريخ (

نسعى إىل سياسة تصفية اسبتاقية للدول التي ترعـى اإلرهـاب، وعلينـا أن نـرتك 
جانباً التفكري يف إطار العقائد الدفاعية التقليدية، وأن نبذل كـل مـا يف اإلمكـان، 

ذهـب ) وولفـوفيتز(وقبـل ). نف بأنهـا معاديـةوبأي مثن، للقضاء عىل دول تص
يف أواخـر الثامنينـات، ) بـوش األب(وزير الدفاع األسـبق يف إدارة ) ديك تشيني(

نيويورك تاميز يف (نرشتها صحيفة ) دليل تخطيط الدفاع(ويف وثيقة تعرف باسم 

دعى فيهـا اإلدارة األمريكيـة للجـوء إىل خيـار عمـل ) 2003كانون الثاين  27
أن عىل الواليات املتحدة أن تكون مسـتعدة السـتخدام القـوة (ي، إذ قال استباق

وينبغي لها أن تحافظ عـىل تفوقهـا ... إذا لزم األمر ملنع انتشار األسلحة النووية 
  ). العسكري والحيلولة دون نشوء قوة عظمى منافسة

وحتى ال نغرق يف سذاجة الدعوات التي تجعل من عقيدة الحـرب الوقائيـة 
عادلة، علينا التأكيد عىل مالحظة جديرة باالنتباه وهي؛ إذا كانت عقيـدة حرب 

الحرب الوقائية تؤكد وترسخ مبدأ االستثنائية األمريكية حتـى تحـافظ الواليـات 
املتحدة عىل زعامتها وقيادتها العاملية، فهي حـتامً وبحكـم الرضـورة لـن تكـون 

عادلـة تـدور حـول حجـج عقيدة حرب عادلة، ذلك أن منطق وأسانيد الحرب ال
ومثل هذه الحجج مميزة عـن عقيـدة . دينية وُخلُقية ذات نطاق عاملي وشامل

الحرب الوقائية، إال أن الحجج املؤيدة للتدخل اإلنساين قامئة عىل منطق فكـري 
إنه . وإنساين وعقالين، وهو عىل عكس الحجة األمريكية الداعية للحرب الوقائية

صحاب مذهب االستثنائية، ويعمل عىل نحو أفضل مذهب ال يقوم عىل مزاعم أ 
عندما يؤطر مبذهب التعددية والقانون الـدويل، الـذي يعـرتف بحـق الشـعوب 

   مبعنـــــى، عنـــــدما تكـــــون. املعرضــــة لالضـــــطهاد واإلبـــــادة الجامعيــــة
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هناك مجموعة اجتامعية معرضة لالضطهاد واإلبادة املنظمة مـن قبـل دولـة، 
إنسانية مام يسـتوجب عـىل املجموعـة الدوليـة فإن هذه املامرسة تكون غري 

الوقوف بوجهها، وبالتايل يصبح التدخل هنا ألغراض إنسـانية، وتكـون الحـرب 
التي تشنها مجموعة الدول هذه حرباً عادلة وألغراض إنسانية ألنها ترمـي إىل 
تخليص قطاعات واسعة من رشيحة املجتمع التي متـارس دولـة مـا االضـطهاد 

  . واإلبادة ضدها

أو التـدخل األوريب / إذن، هناك أسباب وجيهـة تـدعو للتـدخل األمـرييك 
وتدخل األمم املتحدة بصيغة العمـل الجامعـي، رغـم عـدم وجـود أي تهديـد 
مبــارش للواليــات املتحــدة أو ملصــالحها الذاتيــة لوحــدها، أو ألي دولــة غريهــا 

ورة مبفردها، عندها تكون مسـألة التـدخل، حيـث ال تأخـذ صـفة خاصـة، رض 
إنســانية تهــم املجتمــع الــدويل وتــدخل ضــمن مســؤولياته لوقــف أعــامل ال 
إنسانية، وال أخالقية، وال دينية يتعرض لها شعب ما، أو مجموعة ما، من قبـل 

مـن هنـا يظهـر التاميـز بـني حجـة . دولة متـارس االضـطهاد واإلبـادة ضـدهم
إلنسـاين التدخل اإلنساين وحجة الحـرب الوقائيـة، ذلـك أن مـذهب التـدخل ا

يجسد عقيدة ميكن جعلها عاملية، إذ أنهـا تـدعو كـل دول النظـام الـدويل إىل 
التدخل، وهي تفعل ذلك ال لتحمـي الدولـة املتدخلـة، وإمنـا لحاميـة آخـرين 

  . عاجزين عن حامية أنفسهم

ــة واإلنســانية  ــة يــذهبون إىل أن القــيم األخالقي أن منظــري الحــرب العادل
ــادة ــة، وسياســات اإلب ــديني والعرقــي (الجامعيــة  والديني عوامــل االضــطهاد ال

وفـق قواعـد ومبـادئ (تشـكل يف الجملـة مسـوغات قانونيـة دوليـة ) والقومي
دول متارس هذه السياسـات / تدفع باتجاه محاربة دولة ) الدويل اإلنساينالقانون 

أما منظرو الحـرب الوقائيـة، فيزعمـون أن . ضد شعوبها، أو ضد أقلية من شعوبها
   يكا الخاص، واسـتثنائيتها االنفراديـة يسـمحان لهـا السـعي وراء سياسـاتقدر أمر
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تهدف إىل محاربة أعداء محتملني، أو نزع أسـلحة خصـوم محتملـني وإحـالل 
الدميقراطيــة لــدى طغــاة محتملــني ألن وجودهــا بالــذات هــو وجــود خــاص، 
ومصالحها هي مصالح خاصة، وهـذا بـدوره يسـتحق إجـراءات خاصـة، وهـو 

فالفارق بني الحرب العادلة والحـرب الوقائيـة . ري مسموح لدول أخرىتربير غ
يكمن بني التعمـيم والتخصـيص، مبـادئ وقـيم وأخالقيـات شـمولية تسـتحق 
محاربة من يقوم بانتهاكها باسم املجتمع الدويل، عندما تكـون الحـرب عادلـة 

عـن  ومرشوعة، يف حني أن الحرب الوقائية تنحرف لحامية قيم معينة والدفاع
مصالح محددة تختص بدولة مـا، وعنـدها ال تكـون الحـرب عادلـة وال حتـى 

  . مرشوعة وفق مبادئ وقيم العدالة اإلنسانية

ــة تجعــل اســتخدام حجــج  ــادئ عاملي ــة متجــذرة يف مب إن الحــرب العادل
ومؤيدي مذهب االستثنائية أكـرث صـعوبة يف اإلقنـاع مبرشـوعية الحـرب التـي 

. نها تبنى عىل مسوغات غري واقعية وغري منطقيـةأل ) الحرب الوقائية(يشنوها 
ـعية للحـرب الوقائيـة عـىل أنهـا ) الحق االستثنايئ(مبعنى أن  الـذي ميـنح الرش

حرب عادلة ال يتامهى مع املبادئ والقيم األخالقية واإلنسـانية ذات الطبيعـة 
  . العاملية التي تشكل أساس رشعية الحرب العادلة -الشمولية 

كا إلسرتاتيجية الحرب الوقائية أرىس سابقة بالغـة األهميـة إن اعتناق أمري
وهي، أنها أعطت أمريكـا، بسـبب مـن اسـتثنائيتها الفريـدة، حقـاً تنفـرد بـه 

فلــو جارينــا املنطــق األمــرييك املجــرد مــن االســتثنائية . وحــدها دون غريهــا
والفرادة، فإن باكستان مثالً، تستطيع أن تقدم حججـاً ملصـلحة حـرب وقائيـة 

أو تسـتطيع كوريـا الشـاملية أن . د الهند، مستبقة رضبة هندية يف كشـمريض
كام . تربر رضبة ضد كوريا الجنوبية مستبقة عمالً أمريكياً ضد كوريا الشاملية

ميكن للعراق أن يربر رضبة وقائية ضد الواليات املتحـدة أو حلفائهـا مسـتبقاً 
  . لشن حرب عىل العراق ما كان، يف نهاية األمر، نية أمريكية معلنة بوضوح
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يف ضوء هذه الحـاالت يطـرح التسـاؤل امللـح، هـل تسـتطيع هـذه الـدول، 
وهناك أخرى غريها لها مربراتها، أن تلجأ إىل الرضبة االسـتباقية وفـق طروحـات 
املنطق األمرييك ومفهومه لها؟ ملاذا ال ينبغي لهذه الدول، التي لها هي األخـرى 

  يا، أن تستعري عقيدة أمريكا االستباقية؟ مصالح قومية وإسرتاتيجية عل

ويف الوقت الذي يقنـع االسـتدالل بالحالـة واملكانـة الخاصـة والتمسـك بهـا 
أمريكا وقادتها ونخبها الفكرية بأنها متلك امتيازات فريدة خارج نطاق القـانون 
بناء عىل استقامتها االستثنائية، وترصفها بالشؤون الخارجيـة بفضـيلة ال تـدانيها 

عظم، إن مل نقل كل األمم األخرى، فإنه يجسد يف الوقت ذاتـه توجهـاً ينطـوي م
عىل غرور زائف ومفتعل، مثري للقلق ومصدر لسخرية وتساؤالت اآلخرين حول 

إنها مرجعيـة طوباويـة . مرجعية هذه االستثنائية ومسوغاتها الفكرية واملنطقية
رهـا يف ضـوء معطيـات يصعب التسليم مبنطلقاتها الفكرية، وتفشـل عنـد اختبا

إذ بالكاد ميكن أن تكون الفضيلة األمريكية مقبولة لدى اآلخرين . العامل الواقعي
تستطيع الـدول اللجـوء : (وخصوصاً، إذا تخيلنا قانوناً دولياً يقول. كمعيار عاملي

إىل الحرب يف الدفاع عن النفس فقط، باستثناء الواليات املتحدة، التي تسـتطيع 
وقـد يصـعب عـىل ). يزة أن تلجأ إىل الحرب يف أي وقـت تشـاءبسبب كونها مم

األمريكيني تأويل عقيدتهم بهذه الطريقة املتشـككة، لكنـه أقـل صـعوبة بكثـري 
  . لدى خصوم أمريكا وحتى أصدقائها

يشـكل أحـد أهـم ) حقـوق(إن متتع أمريكا مبا ال يحق لغريهـا التمتـع مـن 
تعاملهـا مـع غريهـا مـن أعضـاء  املآخذ والعيوب عىل السياسـة األمريكيـة عنـد

فاالزدواجية والكيل مبعيـارين كانـا عـىل الـدوام مصـدر إزعـاج . املجتمع الدويل
وهكذا، فإن عجـز . وقلق وعدم رىض، إن مل نقل سبباً يف إثارة روح العداء ضدها

أمريكا عن رؤية دوافعها من خالل عدسة الحقيقة والعدالة واملساواة، بـل مـن 
ميقراطية التـي تطالـب بهـا، هـو السـبب الـذي يجعـل حتـى خالل الحرية والد

  . أصدقائها وحلفائها يعتربونها قوة متغطرسة وظاملة يف أغلب األحيان
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إن عقيدة بوش بشأن الحرب الوقائية، التي تسلم بصـحة حـق أمريكـا يف 
اتخاذ خطوات ضد أعداء محتملني أو متصورين قبل أن يرضبوا أمريكـا فعـالً، 

مساحة واسـعة يف منـط التفكـري االسـرتاتيجي األمـرييك، ورسـم والتي احتلت 
إسرتاتيجية الواليات املتحدة العليا، وليك تكسب قبوالً خارج الواليات املتحدة، 
فإنه يجب تعميمها عىل اآلخـرين بحيـث يكـون لكـل دولـة الحـق نفسـه يف 

 إن تعمـيم هـذا الحـق. إجهاض ما تتصوره عدواناً محـتمالً أو وشـيكاً ضـدها
وإجازته ال يؤدي إال إىل الفـوىض الدوليـة، ومثـل هـذه اإلجـازة يف التعمـيم ال 
ـعية، إمنـا يف امتحـان الواقعيـة  تجعل من هذه العقيدة فاشلة يف امتحان الرش

إذ ال يكون مبقدور أية دولة وال يحق لها، حتى دولة قوية مثل الواليات . أيضاً 
ن تثبت صواب سياستها الخارجية املتحدة، ووفق مقاييس العدالة واملساواة، أ 

وليس مبقـدور أي دولـة أن . باملطلق يف استنتاج خاص بها وممنوع عىل غريها
ــنجح بشــكل واقعــي يف عــامل متكافــل، أو يفــرتض أن يكــون كــذلك، إال إذا  ت
استطاعت بطريقة ما أن تؤمن سيطرتها الدامئة عىل الكوكب بكامله، وهذا ما 

 هـو أمـر لـيس مـن املحتمـل أن تفعلـه أي يتعارض مع مصالح اآلخرين، كـام
  . دولة يف عامل يفرتض أنه متكافل

وهكذا، وكام جرى النقاش، ال متثل عقيدة الحرب الوقائية عقيدة خالصـة 
كـام ) انتقائيـة، ظرفيـة، منافقـة(كإسرتاتيجية عمـل نافعـة، إمنـا هـي عقيـدة 

/ نون الثـاينكـا/ 22نيويـورك تـاميز يف عـددها الصـادر يف (وصفتها افتتاحيـة 

النخبوي األمرييك كان يـتحكم بتطبيـق  -مبعنى، أن املزاج القيادي ). 2003

االستباقية العتبارات تكتيكية ظرفية، أكرث مـن كونهـا  -عقيدة الحرب الوقائية 
منطقية وعادلـة للواليـات  -اعتبارات إسرتاتيجية تحكم سياقات عمل عقالنية 

ن ادعاء الفضيلة والصالح للنفس، مبا يقنع ومن املفارقات أ . املتحدة األمريكية
  األمريكيني بأنهم لن يقدموا عىل عمـل إال إذا اضـطروا إليـه، فإنـه هـو الـذي 
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يحفز أعداء أمريكا ويقنعهم بأنها ستقدم عىل عمـل حتـى لـو مل يكـن لـديها 
  . سبب لذلك

 ،)البد من تربيـر الحـرب دامئـاً (ومع ذلك، من املؤكد أن أمة ملتزمة مببدأ 
، فإنه ومـن املفـرتض، أن تراعـي )أفضل من اآلخرين يف سعيها للفضيلة(وأنها 

فـالنظم الدميقراطيـة، . معياراً سامياً جداً يف األخالق لدى قيامهـا بشـن حـرب
التي تجعل الحرب آخر وسيلة تُستخدم فقط يف حـاالت الـدفاع عـن الـنفس، 

، عليهـا أن تتمسـك والرد عىل تهديد وشيك إىل حد أنه يبلغ مستوى االعتـداء
إىل هـذا الحـد، الحـرب الوقائيـة والدميقراطيـة هـام . بأسمى املعايري الُخلُقية

كيف ميكـن للدميقراطيـة أن توفـق بـني . ببساطة قضيتان مناقضتان لنفسيهام
ـي وفهـم النتـائج غـري  االحرتام الذي يجب أن تظهره للشـك والضـعف والبرش

 عقيـدة إسـرتاتيجية ال تتسـامح مـع املقصودة التي تتعلمها من التجربة، وبني
  . الخطأ يف عامل ليس فيه منظومة استخباراتية عىل أعىل درجة من الكامل

ويف الوقـــت الـــذي توجـــه فيـــه مبـــادئ ادعائيـــة ودعائيـــة محـــددة، 
كالدميقراطية، والحرية، وحقوق اإلنسان، والعدالـة واملسـاواة، سـياقات عمـل 

سرتاتيجيتها العليا، فـإن هـذه العقيـدة السياسة الخارجية األمريكية وأهداف إ 
أفرغت هذه املصطلحات واملفاهيم من محتواها الحقيقـي، ) الحرب الوقائية(

بل قادت بالكثري إىل نقدها والتشـكيك بصـحة منطلقاتهـا وادعاءاتهـا، والتـي 
وهنا يجب القول، أنـه إذا كـان عـىل . باسمها متارس الواليات املتحدة سياستها

دة أن تتغلب عىل اإلرهاب، فإن ذلك يفرتض أن يتم عـىل وفـق الواليات املتح
سياسات إجرائية تزيد الثقة بها وتخفف من حدة العداء لها، وأن تزرع بـذور 

  . الحرية والدميقراطية الحقيقية، ال أن يكون الخوف والدمار والحرب هو مثنها

ية مشـرتكة إن القوة الحقيقية تكمن اليوم يف القدرة عىل اختيار قوانني عامل

  ، ويف اإلمكان جمع منطق الحرية مع منطـق األمـن. ال يف توكيد السيادة الفردية
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فمشبكهام هو الدميقراطية، وليس دميقراطيـة قامئـة عـىل الخـوف واإلرهـاب 
  . متارسه قوة عظمى

ــه إال أن يقــول، إن  ــدأ الحــرب(االســتنتاج األخــري، ال يســع املــرء في أو ) مب
، سيبقى يتاموج بـني مرونـة امتـدت طيلـة )تخدام القوةالرضورات املوجبة الس(

النصف الثاين من القرن العرشين، وبني تشدد يف اسـتخدامه الحـت قسـامته يف 
وحتى عىل افرتاض فوز الدميقراطيني برئاسة الواليـات ). بوش األب واالبن(إدارة 

حـدى ، فـإن القـوة العسـكرية، باعتبارهـا إ )بوش االبـن(املتحدة ملرحلة ما بعد 
وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة األمريكيــة والضــامنة لتحقيــق أهــداف 
إسرتاتيجيتها العليا، ستبقى رشطاً مالزماً لسياسات الواليات املتحدة عـىل صـعيد 

وبالتايل ال يجوز لنا أن نسقط القوة العسكرية كأولويـة عنـد . محيطها الخارجي
املكانـة والهيبـة األمريكيـة، بـل الجمهوريني والدميقراطيني عندما يتعلق األمـر ب

صحيح، وقد يبـدو للوهلـة األوىل، أن الـدميقراطيني . ورضورات هيمنتها العاملية
أقل حامسة يف ترجيح الخيار العسـكري كـأداة مالزمـة للعمـل السـيايس، إال أن 
األصح من ذلك هو أن كـالً مـن الجمهـوريني والـدميقراطيني ال يسـتثنون القـوة 

إن االختالف بينهم، وكام يبـدو . ونها بعيداً عن متناول أيديهمالعسكرية وال يبق
فأنصـار الحـرب ودعاتهـا ال ميكـن . لنا، هو اخـتالف بالدرجـة ولـيس باملضـمون

إبعــادهم عــن الحــراك الســيايس داخــل الواليــات املتحــدة، ذلــك أنهــم ميثلــون 
دلجـون وبالتـايل، هـم املؤ . الرشيحة املتنفذة يف املؤسسـة العسـكرية األمريكيـة

الصـناعي  -لرشعنة الحرب، واملعربون الحقيقيون عن مصالح املجمع العسـكري 
وعليـه ال يجـب بحـال مـن . األمرييك، واملصدر الحقيقي لقـرار السـلم والحـرب

األحوال حرص تبعية هذا االتجاه الـداعي للحـرب واسـتخدام القـوة العسـكرية 
  . أنه خطل يبعدنا عن الحقيقة... بالجمهوريني 
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باب اإلشارة ال الحرص التنويه عن محوريـة دور سـيناتور دميقراطـي  ومن
والذي من مكتبه تم اسـتيالد وإنتـاج ) هرني جاكسون(من والية واشنطن هو 

، )ريتشـارد بـريل(مناذج شائهة عرفت باملحافظني الجـدد ومـنهم كـرث أهمهـم 
) والـت رسـتو(و) روبـرت مـاكنامرا(و) كالرك كليفورد(و) ليندون جونسون(و
إال حفنة من رجاالت هذا التيار الذين يحملون بطاقـة عضـوية ) وليام بريي(و

مـن ) عقالنيـني(الحزب الدميقراطي والذين يفوقون يف تشددهم وصقوريتهم 
وليـام (و) تشـاك هيغـل(و) نيلسون روكفلد(رجاالت الحزب الجمهوري أمثال 

سـكرية لهـم دعاة الحـرب واسـتخدام القـوة الع). وليام سكرانتون(و) روجرز
/ رسالة مركزية وهي، بسط الهيمنة القارية الشاملة للواليات املتحـدة، ومنـع 

إخضاع مشاريع املنافسني واالستحواذ عىل / إجهاض أي منافس كان، واستتباع 
إنهـم يـرون أن ضـامن دميومـة الهيمنـة األمريكيـة، . الـدويل -القرار األمرييك 

رييك بشقيه الرسمي والشعبي، فإنه وبقدر ما ميثله هذا املطلب من طموح أم
  : يستدعي عىل الدوام

الحفاظ عىل قوة عسكرية أمريكية متفوقة ال توازيها أيـة قـوة أخـرى . 1

يف العــامل، تكــون قــادرة عــىل ضــامن حاميــة األمــن القــومي األمــرييك 
واملصالح الحيوية للواليات املتحدة يف مختلف أنحاء العامل، وأن تتمتع 

تؤهلهـا للتـدخل الرسـيع وحسـم املعـارك والحـروب  بجاهزية قتالية
بفرتة زمنية قياسية اعتامداً عىل تكنولوجيا عسكرية ومنظومة أسـلحة 

  . معلوماتية متطورة

االحتفــاظ بالنــاتو كقــوة عســكرية مشــاركة ومســاندة، وتفعيــل دوره . 2

  . وتكبري حجمه ليضم تدريجياً كل دول أوربا الرشقية

ة يف مختلف أنحاء العامل بغية ضامن إسرتاتيجية نرش القواعد العسكري. 3

  . أمنية قادرة عىل مواجهة األزمات عند نشوبها
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تفعيل دور املؤسسات املالية واالقتصـادية الدوليـة والرشـكات املتنوعـة . 4
النشاط واملتعددة الجنسية لضامن الهيمنة االقتصادية األمريكية لـربط 

  . )الواليات املتحدة(األطراف باملركز 

تعميم النموذج الليربايل األمـرييك العـوملي يف الفكـر والثقافـة وطريقـة . 5
  . الحياة إلنتاج توابع تدور يف فلك األيديولوجية األمريكية فكراً ومامرسة

رعاية ومتويل ما هو متعارف عليه بجامعات ومؤسسات املجتمع املـدين . 6

  . لتكون قاطرة اخرتاق لنسيج املجتمع وقواه الشعبية

وفـق األطروحـة األمريكيـة يف ) التفـوق األمـرييك(تعزيز وإدامـة فكـرة . 7
االستثنائية واالختيار اإللهي كون أن الشعب األمرييك هو أسمى شعوب 
ـي الـذي  العامل يف الفضيلة والحرية والدميقراطيـة، وهـو النمـوذج البرش

 ال ميكـن للمـرء أن(ينبغي أن يحتذى به اتساقاً مع مقولـة بـوش االبـن 
يكون رئيساً لهذه البالد مـن دون قناعـة أننـا األمـة الوحيـدة الخاضـعة 

  ). ألوامر هللا والتي تعمل بإخالص وإميان عىل تطبيقها

ــع أدوات أخــرى  ــة م ــة، متفاعل ــا العالي ــة مبيثولوجيته ــاذ هــذه املقول وبنف
حيـث هيـأ لهـا التـاريخ ) سياسية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، فكرية، وغريهـا(

اتية، استطاعت الواليات املتحدة فـرض هيمنتهـا العامليـة، ومتكنـت أن فرص مو 
  . توحي لآلخرين أن ال بديل لها

O O  

  


